
 

 

Evaluatie Samenwonen op proef 

Collegebesluit van 4 oktober 2022 - 04 
 

Aanleiding 

Eind juni 2021 heeft uw college besloten om de pilot ‘samenwonen op proef’ uit te gaan voeren gedurende de 
periode van 1 september 2021 tot 1 september 2022. In deze nota vindt u een weergave van de ervaringen en 
een voorstel tot voortzetting hiervan als structureel beleid. In het belang van een rechtmatige uitvoering is het 
van belang dat de beleidsregels worden vastgesteld. 

Beoogd effect/ bestuurlijk kader 

Bieden van ruimte en bestaanszekerheid aan mensen in de bijstand die willen gaan samenwonen. 

Besluit 

Het college: 
1. Neemt kennis van de evaluatie van de pilot Samenwonen op proef en kiest op basis van de positieve 

ervaringen voor voortzetting in de vorm van structureel beleid onder de naam Kennismakingsperiode. 
2. Stelt de beleidsregels Kennismakingsperiode Tilburg 2022 e.v. vast. 

Argumenten 

1. Samenvatting evaluatie 
Sinds de start van de pilot samenwonen op proef is er landelijk veel aandacht voor geweest. Vanuit de 
landelijke politiek is geconstateerd dat de proef, zoals we deze in Tilburg hebben opgezet, past binnen de 
regels van de Participatiewet (Pw). Deze constatering maakt al dat structurele voortzetting van de pilot zeker 
tot de mogelijkheden behoort.  
De ervaringen vanuit de pilot zijn samengevat als volgt: 
- Er is 10x gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op proef samen te gaan wonen; 
- De toegekende periode varieert van 2 tot 6 maanden en is vastgesteld in overleg met en naar behoefte van 

de bijstandsgerechtigde(n); 
- In 7 situaties heeft het samenwonen op proef geleid tot duurzame samenwoning en zelfs tot beëindiging 

van de uitkering van de bijstandsgerechtigde; 
- Het aantal onderzoeken naar samenwoning door het team Toezicht Sociaal Domein is met 10% 

afgenomen; 
- De uitvoering ziet het instrument als een goede aanvulling op de bestaande mogelijkheden; 
- De mensen die op proef hebben mogen samenwonen waarderen dit. 
 
In de evaluatie wordt de aanbeveling gedaan om de pilot voort te zetten als structureel, regulier beleid en 
hiervoor beleidsregels op te stellen. 
Voor een meer uitgebreide weergave van de evaluatie verwijzen we naar de bijlage. 
 
2. De kennismakingsperiode als regulier beleid 
Zoals blijkt uit de evaluatie voldoet de proef aan een behoefte. Er zijn meer Nederlandse gemeenten die onze 
pilot hebben overgenomen, soms als proef maar ook wel als structureel beleid. De minister heeft op vragen 
vanuit de kamer aangegeven dat een proef zoals die van Tilburg past binnen de regels van de Pw. Dat betekent 
dat we de proef ook zo kunnen overnemen als structureel beleid, er hoeft geen buitenwettelijk begunstigend 
beleid vastgesteld te worden.    
Gezien de ervaringen met de proef is het een waardevol instrument, wat mensen in de bijstand helpt om in 
rust te komen tot duurzame samenwoning. En het past ook binnen de visie van Tilburg investeert in 



 

 

Perspectief, waarbij we aansluiten bij de leefwereld van onze inwoners en maatwerk leveren in onze 
ondersteuning. Door het vooraf samen te kunnen wonen op proef blijken mensen duurzaam te zijn gaan 
samenwonen, wat een positief effect heeft op het welzijn en welbevinden van deze mensen.  

Kosten en dekking 

Bij samenwonen op proef accepteren we op de korte termijn dat de uitkeringsgerechtigde zijn of haar uitkering 
behoudt. De evaluatie laat echter zien dat op  langere termijn bij duurzaam samenwonen de uitkeringslast 
daalt. Op het totaal aan uitkeringen gaat het bij deze aantallen en de relatief korte periode van maximaal 6 
maanden om beperkte bedragen. Het positieve effect van minder onderzoeken bij team Toezicht Sociaal 
Domein zullen we de komende periode monitoren en indien dit een structureel karakter heeft de capaciteit 
hierop aanpassen. 

Vervolg 

Na vaststelling van de beleidsregels worden deze gepubliceerd, zowel landelijk als in het interne handboek. 
Daarnaast zal actief hierover gecommuniceerd worden, zowel in- als extern om de mogelijkheid van de 
kennismakingsperiode onder de aandacht te brengen. 

Bijlagen 

- Evaluatie Samenwonen op proef 
- Beleidsregels kennismakingsperiode gemeente Tilburg 2022 e.v. 
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