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Experiment met basisinkomen in Groningen

Gratis geld...
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A an het eind van een rij arbeidershuisjes in 
de Groningse Schilderswijk leidt een groot, 
rommelig parkeerterrein naar een groene 
oase. Overal staan planten en bloemen, in 
ietwat verwilderde perken en netjes gelabeld 

en gerangschikt in bakken en potjes. Ertussen scharrelen 
kippen en in een hok huizen (te veel) konijnen. Op het 
terrein staan verder twee aftandse caravans en een grote kas. 
In die kas is het zo mogelijk nog rommeliger dan erbuiten, 
met een winkeltje in wording vol handwerk en snuisterijen, 
een zithoek met oude banken en een kwekerij vol planten.
Welkom in Tuin in de Stad, het groene buurtinitiatief van 
Frans Kerver. ‘Een groen en sociaal wijkbedrijf ’, noemt hij 
het zelf. Er worden plantjes gekweekt, verkocht en geruild, 
buurtbewoners hebben hun moestuintje op het terrein en 
doordeweeks komen er regelmatig kinderen spelen. Deze 
zondag is het druk, want het Freecafé, achter in de kas, is 
open. Een wisselende groep – meest internationale studen-
ten – bereidt hier twee keer per week een gratis maaltijd 
met eten dat anders zou worden weggegooid. 
Het Freecafé past uitstekend bij Tuin in de Stad, zegt Frans, 
terwijl hij op kaplaarzen over het terrein stapt. Voor hem 
gaat Tuin in de Stad heel erg over eigen initiatief, zelf doen 
en het delen van overvloed. Over ontmoeting ook – en 
juist het Freecafé brengt veel verschillende mensen samen. 
’s Avonds, als het eten wordt opgediend, zit de donkere 
caféruimte vol met jong, oud, rijk, arm, studenten en 
buurtbewoners. 

Uniek salaris
Tien vaste en vier keer zoveel ‘losse’ vrijwilligers – allemaal 
spontaan ‘aangewaaid’ – zijn (on)regelmatig ‘op de tuin’ te 
vinden. Zelf is Frans er vrijwel elke dag. Zeker nu hij de 
eerste Nederlander is met een basisinkomen. Sinds 1 juli 
krijgt hij een jaar lang elke maand duizend euro, bijeenge-
bracht door een crowdfundingsactie van MIES, Maatschap-
pij voor Innovatie van Economie en Samenleving. Ruim 
vijfhonderd mensen hebben aan ‘dit meest unieke salaris 
van Nederland’ bijgedragen. ‘Dat zij mij dit vertrouwen 
schenken, vervult mij met heel veel trots’, zegt Frans. 

Experiment met basisinkomen in Groningen

Gratis geld...
Tekstschrijver Frans Kerver (53) is de eerste Nederlander met een basisinkomen, en 

daar is hij trots op. Nu kan hij nog meer tijd en energie steken in zijn initiatief Tuin 

in de Stad, een ‘groen en sociaal wijkbedrijf’ in Groningen. 
Teks en foto's: Eva Prins

Een onvoorwaardelijk basisinkomen
Sinds de uitzending van VPRO’s Tegenlicht in september vorig jaar en 
het boek Gratis geld voor iedereen van Rutger Bregman staat het basis-
inkomen weer volop in de belangstelling. Ook Genoeg wijdde er een 
artikel aan (in nummer 103). 
Een onvoorwaardelijk basisinkomen houdt in dat iedere Nederlandse 
volwassene een vast bedrag uitgekeerd krijgt om (sober) van te leven, 
ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit en zonder verplichting tot 
een tegenprestatie. Alle bestaande uitkeringen, toeslagen, aftrekpos-
ten en heffingskortingen worden afgeschaft. 
GroenLinks, D66 en PvdA zijn voorstander van experimenten, net als 
een aantal gemeenten. MIES, Maatschappij voor Innovatie van Econo-
mie en Samenleving, wilde niet wachten op de politiek en startte met 
Onsbasisinkomen.nl: een crowdfundingsactie om een onvoorwaarde-
lijk basisinkomen van 1000 euro per maand voor zo veel mogelijk men-
sen mogelijk te maken. Frans Kerver is de eerste Nederlander die zo’n 
basisinkomen heeft gekregen, hij is het gezicht en de ambassadeur 
van het project. Binnenkort wordt het tweede basisinkomen verstrekt. 
Dit keer door middel van loting aan één van de inmiddels meer dan 
duizend belangstellenden. 
Mieslab.nl; Onsbasisinkomen.nl
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Eigenlijk is het dankzij zijn partner Vivian, parttime 
gemeenteambtenaar, dat Tuin in de Stad er gekomen is, ver-
telt Frans terwijl hij zijn zoveelste sigaret opsteekt. Het stel 
woonde vlak bij de plek waar destijds een tuincentrum zat. 
Ze kwamen er regelmatig als klant. Totdat het hek steeds 
vaker dicht zat en uiteindelijk dicht bleef. 
Dat was rond 2008. Frans en Vivian waren met hun drie 
kinderen toen al naar Feerwerd verhuisd, een dorpje net 
buiten Groningen. Voor Frans waren het de ‘gouden jaren’. 
‘Ik verdiende meer dan ooit daarvoor – en daarna.’ Meer 
ook dan ze op konden en wilden maken, want Frans en 
Vivian leven van nature sober. Frans: ‘We rijden net zo 
lang in een auto tot-ie niet meer te repareren is. Tegen 
die tijd zoekt een buurman bij ons in het dorp een ander 
oud exemplaar. Zo is het eigenlijk met al onze spullen. We 
hebben nog nooit een nieuw bankstel gekocht, dat komt 
gewoon niet in ons op.’
Dus toen Frans ineens veel geld ging verdienen, was het 
vooral de spaarrekening die profiteerde. En toen bedacht 
Vivian, vanuit de wens om meer buiten te willen werken, 
dat ze het voormalige tuincentrum konden overnemen. 
Frans vond het een mooi idee. De gemeente Groningen, 
eigenaar van de grond, wilde het wel verhuren (voor 600 
euro per maand!) op drie voorwaarden: ze moesten er in 
elk geval planten gaan verkopen, ze mochten geen overlast 
veroorzaken, en als er concrete bouwplannen kwamen voor 
de grond, moesten ze weg. 
‘En zo zijn we gewoon begonnen’, zegt Frans. Een vast 
plan hadden ze niet. Ze wisten vooral wat ze niet wílden. 
Niet de zoveelste gesubsidieerde instelling worden, en niet 
alles zelf bedenken en organiseren. Frans: ‘We willen vooral 
faciliteren. Een leuke plek bieden met kleinschalige groene 
activiteiten. Een plek die mensen aantrekt en inspireert zelf 
iets te organiseren.’

Groene fitness
Maar ze moesten dus ook planten verkopen. Frans: ‘De 
eerste twee jaar staken we, met veel vrijwilligers, vooral veel 
tijd en energie in het kweken, inkopen en verkopen van 
eenjarigen en vaste planten. Omdat het moest en omdat we 
die huur moesten betalen.’ Het werkte niet. Na twee jaar 
draaiden ze nog steeds met verlies. Maar bovenal: tuincen-
trum spelen was nooit de bedoeling geweest. Frans: ‘We 
waren te ver afgedreven van wat we voor ogen hadden.’
Die winter schreef hij alsnog een plan met drie hoofdpun-
ten: Tuin in de Stad moest een plek zijn voor kinderen 
om te spelen met wat er is, een plek voor duurzaamheid 
en een plek waar mensen ‘in het groen’ kunnen werken 
(‘groene fitness’). Met dit plan peuterde hij wat geld los bij 
de omliggende wijken en organisaties voor buitenschoolse 
opvang. Bovendien wist hij bij de gemeente voor elkaar te 
krijgen dat het huurcontract werd omgezet in een gebrui-
kerscontract. Dat biedt minder rechten, maar kost ook 
niks. Frans: ‘Het was inmiddels crisis en mijn eigen inkom-
sten waren een stuk gedaald.’

Portret

Door mensen een basisinkomen te verschaffen – na Frans 
volgen er meer – wil MIES zien hoe dit in de praktijk 
uitpakt. Frans: ‘Ik ben een soort micro-experiment.’ Bewust 
koos MIES als gezicht en ambassadeur voor de campagne 
niet voor iemand met een uitkering, omdat ze het basisin-
komen niet zien als vervanging voor een uitkering, maar als 
een basisrecht voor iedereen (zie kader). Hun oog viel op 
Frans, actief in MIES en natuurlijk op de Tuin. Bovendien 
behoort hij tot de bijna één miljoen zzp’ers, van wie velen 
maar moeilijk rond kunnen komen. Dat geldt ook voor 
Frans. 
Hij verdient zijn geld als tekstschrijver en communicatie-
adviseur, maar de laatste jaren was dat niet voldoende. ‘Ik 
ben niet zo gespitst op het binnenhalen van klussen’, zegt 
hij. Bovendien steekt hij veel tijd in Tuin in de Stad. Eén 
vooroordeel over het basisinkomen haalt Frans dan ook 
gelijk onderuit: lui word je er niet van. Wél geeft het de 
vrijheid om (meer) onbetaald werk te doen. ‘Ik zie geen 
verschil tussen informeel en betaald werk’, zegt hij. ‘Dat is 
het mooie van het basisinkomen: iedereen en elk werk telt 
volledig mee.’

‘Ik zie geen verschil tussen 
informeel en betaald werk’
Hem verschaft het basisinkomen vooral rust. ‘Ik stond voor 
de keus: ga ik mijn best doen om meer geld te verdienen of 
steek ik mijn energie in Tuin in de Stad? Dat project heeft 
tijd en aandacht nodig om te kunnen groeien, maar de 
hypotheek moet wel betaald. Nu hoef ik me daar gelukkig 
even geen zorgen over te maken.’
Toen Frans in 2006 voor zichzelf begon, hoefde hij dat ook 
niet. Integendeel. Hij hield geld over. Hij begon er Tuin in 
de Stad mee.
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Dat de plek mogelijk niet voor lange tijd zou zijn, namen 
ze voor lief. Nog steeds hangt mogelijke woningbouw hun 
als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Maar eerst 
wordt nu een maatschappelijke kosten- en batenanalyse van 
Tuin in de Stad gemaakt. ‘We proberen met alle betrokke-
nen de maatschappelijke waarde in euro’s te vertalen’, zegt 
Frans, die het onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet. 
‘Ons initiatief wordt hiermee serieus genomen, tegelijk is 
het een goed evaluatiemoment: Wat gebeurt er? Wordt het 
gewaardeerd, zo ja hoe, en wat is het waard?’ 
Zelf hoeft hij niet lang na te denken over de (meer)waarde 
van Tuin in de Stad. ‘De essentie van wat hier gebeurt, is 
dat mensen uit alle lagen van de bevolking in de stad elkaar 
ontmoeten, samen dingen doen, weer relaties met elkaar 
aangaan.’ 
Daarnaast wil hij van Tuin in de Stad graag ‘een sociale on-
derneming’ maken, waar mensen kunnen werken met een 
basisinkomen als startkapitaal. ‘Ik zie dat veel mensen het 
prettig vinden op de tuin, omdat ze hier in de eerste plaats 
als mens worden gezien. Elke bijdrage wordt gewaardeerd. 
Die bijdrage hoeft niet in allerlei hokjes te passen als reïnte-
gratie of dagbesteding. In die zin is Tuin in de Stad bijna 
een soort basiskamp voor het experiment van MIES.’

Detuinindestad.nl

Dankzij twee geldprijzen, van Groen Dichterbij en Groe-
nendoen.nl, kon de kas een keuken en verwarming krijgen, 
zodat ze het hele jaar open konden zijn. En toen konden ze 
écht van start. 

Chaotisch
Iedereen met een goed idee dat past binnen het idealisti-
sche, duurzame karakter van Tuin in de Stad, kan zich mel-
den. Zoals de initiatiefnemers van het Freecafé, die ruimte 
zochten en zelf de keuken en het café bouwden. En Fedde 
van LocalWise, die op het terrein prototypes van zijn bio-
toilet en helofytenfilter (voor het zuiveren van afvalwater) 
heeft gebouwd. En Dirk, leerkracht in het speciaal basison-
derwijs. In de klas waren zijn leerlingen niet te houden. Ze 
komen nu elke donderdag klusjes doen.
‘Dan kunnen we wel eerst over geld gaan praten’, zegt 
Frans, ‘maar dan komt er niks van de grond. Ons motto 
is: probeer het maar uit. Begin maar, en dan zien we wel 
waar we uitkomen. Dat het daardoor soms wat chaotisch 
verloopt, hoort erbij. Dat vind ik niet erg, integendeel. 
Ik vind het spannend als dingen niet vastliggen. Ik geloof 
in ondernemen, in menselijke veerkracht, in creativiteit. 
Samen kunnen mensen meer dan ze beseffen.’
 
Idealist
Frans werkte eerder met veel plezier als boekhouder, biblio-
thecaris en communicatie-adviseur. Maar in deze rommeli-
ge tuin is hij in zijn rol als aanjager, netwerker en verbinder 
het meest in zijn element. ‘Het is de beste investering die 
ik ooit heb gedaan’, zegt hij. ‘Het levert me zo veel mooie 
ontmoetingen en contacten op.’ 
Natuurlijk verklaarden sommigen hen voor gek toen ze 
hun spaargeld in een verlaten en verwaarloosd tuincentrum 
staken. Je moet er misschien wel een beetje idealist voor 
zijn, erkent hij. ‘Veel mensen hebben een houding van: 
ik kan er toch niks aan doen. Ik heb de overtuiging dat 
je nooit machteloos bent, dat je altijd iets kunt doen. En 
dat hoeft niet groot of groots te zijn. Ik geloof juist in de 
wereld beter maken op kleine schaal, dicht bij huis. Dat is 
wat wij hier doen.’

‘Ik geloof in de wereld 
beter maken op kleine 
schaal, dicht bij huis’
Vivian en hij zijn heel gemiddelde mensen, benadrukt 
hij. ‘Met een baan, een auto, een huis, kinderen. Maar wij 
zijn tegen deze plek aangelopen en er helemaal ingedoken 
omdat we hier ontdekten wat fijn en belangrijk is. Het is 
een unieke kans om op zo’n ongebruikte rafelrand de stad 
en haar mensen weer te laten opbloeien.’
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