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Inleiding
Rotterdam heeft een groot aantal werkzoekenden met een bijstandsuitkering. We doen er alles aan om 
werkzoekenden te laten uitstromen uit de uitkering. Dit is in het belang van de stad en van de burgers. Met 
een grote groep werkzoekenden zal uitstroom naar werk op korte termijn niet lukken. Voor veel van deze 
werkzoekenden is de afstand tot de arbeidsmarkt groot tot zeer groot. Voor dit college is dat geen reden om 
niets te doen. Iedereen kan wat, is onze overtuiging. En we vinden het van groot belang dat burgers een 
bijdrage leveren aan de stad en de Rotterdamse samenleving. Daarom zetten we er op in dat werkzoekenden 
met een bijstandsuitkering een tegenprestatie leveren voor de uitkering. Wederkerigheid is hierbij het centrale 
uitgangspunt. Dit is in de Participatiewet vastgelegd en daar geven we een Rotterdamse invulling1 aan. De 
gemeenteraad heeft op 27 november 2014 de verordening Tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015 
vastgesteld. Dit plan van aanpak is daar een uitwerking van. Van alle werkzoekenden die nog niet kunnen 
uitstromen naar betaald werk verwachten we een tegenprestatie door het doen van maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden (20 uur per week of naar vermogen). Dat is voor ons college een prioriteit. In het belang van 
de stad en in het belang van werkzoekenden zelf die zo ook werken aan hun ontwikkeling, meer zelfredzaam 
worden en andere burgers en maatschappelijke partners helpen waar mogelijk. Deze aanpak sluit aan op 
de veranderingen in het sociaal domein, waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan van de eigen kracht en 
verantwoordelijkheid van rotterdammers. 
In dit plan van aanpak geven we aan hoe we de uitvoering van tegenprestatie willen gaan aanpakken 
en uitvoeren. Daarmee hebben we al ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. Op dit moment wordt de 
tegenprestatie uitgevoerd in 14 wijken. In de komende jaren willen we met alle Rotterdamse werkzoekenden 
die het betreft, afspraken maken over het leveren van een tegenprestatie. Onze ambitie is dat aan het eind 
van deze collegeperiode de tegenprestatie in alle Rotterdamse wijken is ingevoerd en afspraken over een 
tegenprestatie zijn gemaakt met alle werkzoekenden die hiervoor in aanmerking komen (ca. 17.000). 
Dit plan van aanpak gaat achtereenvolgens in op het doel van de tegenprestatie, doelgroep, inhoud, 
werkwijze (gebiedsgericht) en de gefaseerde invoering van de tegenprestatie in de Rotterdamse wijken. 
Ook besteedt het plan aandacht aan de rol van onze maatschappelijke partners om de doelstelling van 
tegenprestatie te realiseren. 

Wat is het doel van de tegenprestatie? 
Werkzoekenden zonder inkomen kunnen een beroep doen op een bijstandsuitkering van de gemeente. We 
vinden het niet meer dan terecht dat we daarvoor van hen ook een bijdrage aan de samenleving vragen 
in de vorm van een tegenprestatie. Wederkerigheid is het centrale uitgangspunt. Doordat werkzoekenden 
actief worden en maatschappelijk nuttige werkzaamheden verrichten, ontwikkelen zij zich ook meer en 
worden meer zelfredzaam. Zij nemen actiever deel aan de samenleving, ontwikkelen sociale contacten, 
doen werkervaring op en krijgen meer structuur in hun dagelijks bestaan. Onze verwachting is dat 
werkzoekenden zo ook gezonder worden. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat werkzoekenden die een 
tegenprestatie leveren meer zelfvertrouwen krijgen en zich ook meer gewaardeerd voelen door het doen 
van maatschappelijk nuttige werkzaamheden, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk bij maatschappelijke 
partners. Veel maatschappelijk partners maken nu al gebruik van de inzet van uitkeringsontvangers die 
een tegenprestatie leveren. Zij zijn extra handen en voeten voor tal van organisaties. Het gaat uitdrukkelijk 
om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden, waarbij geen sprake mag zijn van verdringing 
van reguliere arbeid. We zullen hier buitengewoon waakzaam op zijn. Signalen over mogelijke verdringing 
worden voor advies voorgelegd aan een adviescommissie die samen met de stedelijke vrijwilligerscentrale 
(en een vertegenwoordiging van vrijwilligersorganisaties en vakbond) in het leven is geroepen. 

1 Zie hiervoor ook de verordening Tegenprestatie Participatiewet Rotterdam 2015
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Een tegenprestatie is niet gericht op toeleiding naar de arbeidsmarkt, maar kan daar wel een bijdrage 
aan leveren. Een tegenprestatie is geen re-integratie-instrument en mag de arbeidsinschakeling niet in de 
weg staan. Het gaat hierbij ook niet om werken met behoud van uitkering als opstap naar betaald werk. 
Daarvoor zijn andere instrumenten beschikbaar. 

Aanvullende inzet tegenprestatie naast re-integratie alleen als het doelmatig is
We zetten in op doelmatige inzet van een tegenprestatie aanvullend op re-integratie, als het tijdelijk 
verrichten van maatschappelijk nuttige werkzaamheden meerwaarde heeft voor de arbeidsontwikkeling 
van de werkzoekende. Dit kan aan de orde zijn als een werkzoekende tijdelijk niet kan deelnemen aan 
re-integratieactiviteiten. Door het verrichten van een tegenprestatie blijft de werkzoekende actief en 
betrokken bij de samenleving. De re-integratie wordt hervat zodra er werk of passende ondersteuning 
beschikbaar is.

Tegenprestatie en deeltijdwerk
In de verordening tegenprestatie is bepaald dat aan werkzoekenden die (in deeltijd) betaalde arbeid 
verrichten en deels een beroep doen op een aanvullende uitkering een tegenprestatie kan worden 
gevraagd. Gezien de doelstelling om uitstroom naar betaald werk te realiseren zal de inzet op deze 
werkzoekenden er in eerste instantie op gericht zijn om het aantal uren dat betaald werk wordt verricht 
te vergroten. Alleen als dat geen reële optie is kan er naast deeltijdwerk een tegenprestatie worden 
gevraagd. Hieruit volgt dat een tegenprestatie alleen aan de orde is bij een deeltijdbaan van minder 
dan 20 uur per week en een aanvullende uitkering. Daarnaast moet de werkzoekende niet in staat 
zijn om meer uren betaald te werken, maar wel het vermogen hebben om naast de deeltijdbaan 
een tegenprestatie te leveren. Het totaal aantal uren dat een werkzoekende per week werkt (in een 
deeltijdbaan) én de aanvullende tegenprestatie is maximaal 20 uur. 

Voor wie geldt de tegenprestatie? 
Voor alle werkzoekenden met een gemeentelijke uitkering geldt altijd dat zij er alles aan moeten doen om 
betaald werk te vinden en uit de uitkering te komen. De snelste weg naar werk is hierbij het uitgangspunt. 
Ook staat de eigen verantwoordelijkheid om werk te zoeken en te aanvaarden voorop. Bij de intake/
diagnose van een werkzoekende wordt de inschatting gemaakt wat de mogelijkheden zijn op de 
arbeidsmarkt. Als werkzoekenden (nog) niet in staat zijn op eigen kracht aan het werk te gaan of nog niet 
kunnen voldoen aan de vraag van werkgevers, dan biedt het cluster Werk en Inkomen (W&I) ondersteuning 
gericht op arbeidsontwikkeling en re-integratie. 

Deze inzet is gericht op de werkzoekenden met een reëel perspectief op de arbeidsmarkt. Dat wil zeggen 
dat de inschatting is gemaakt dat deze werkzoekenden binnen 24 maanden geplaatst kunnen worden op 
een betaalde baan2. 

Het doel is maximale uitstroom naar betaald werk te realiseren. Het uitgangspunt is dan ook dat de 
werkzoekenden uit deze doelgroep primair deelnemen aan instrumenten gericht op re-integratie en hun tijd 
en inzet daarop richten. Een verschil met de tegenprestatie is dat de werkactiviteiten die in dit kader met 
behoud van uitkering worden verricht tijdelijk zijn en bijdragen aan de arbeidsontwikkeling (tot plaatsing 
op betaald werk mogelijk is). Ook is er voorzien in meer begeleiding en is het gevraagde prestatieniveau 
meestal hoger dan bij de tegenprestatie het geval is. 

Uit de diagnose kan ook blijken dat er voor de werkzoekende teveel belemmeringen zijn die ervoor zorgen 
dat uitstroom uit de uitkering binnen 24 maanden niet reëel is. Van alle bestaande werkzoekenden3 waarvan 
de verwachting is dat zij niet binnen 24 maanden een betaalde baan hebben (activeringsdoelgroep) wordt 

2 Zie tabel 1
3 Zie tabel 1
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een tegenprestatie verwacht van 20 uur per week of naar vermogen. De kenmerken van deze groep 
werkzoekenden zijn:

•	 Grote afstand tot de arbeidsmarkt;
•	 Langdurig in de uitkering;
•	 Weinig tot geen werkervaring/arbeidsverleden;
•	 Niet of nauwelijks re-integreerbaar.

Met deze werkzoekenden, die voornamelijk onder uitvoeringsverantwoordelijkheid van het cluster 
Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)4 vallen, worden de komende jaren afspraken gemaakt over een 
tegenprestatie. Daarbij gaat het om een bijdrage aan de samenleving (wederkerigheid) in de vorm van 
vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere maatschappelijk nuttige werkzaamheden. Het kan ook gaan om 
persoonlijke ontwikkeling door het volgen van taal- of computertraining of gezondheidsbevorderende 
activiteiten zodat zij meer zelfredzaam worden. In die gevallen waarbij werkzoekenden daartoe nog 
niet in staat zijn, als gevolg van persoonlijke problemen (psycho-sociale problematiek, schulden) wordt 
afgesproken en vastgelegd dat zij starten met het aanpakken van deze problemen als eerste stap in het 
uitvoeren van een tegenprestatie. De duur van deze eerste stap dient beperkt te zijn en gericht op het 
beheersbaar maken van deze problemen zodat er na een (korte) periode een vervolgstap gemaakt kan 
worden.

Tabel 1: overzicht aantal werkzoekenden met bijstandsuitkering
Doelgroep Aantal 

werkzoekenden
opmerkingen

W&I (WerkLoont, matching en 
pre-matching

17.500 Focus op arbeidsontwikkeling en re-integratie

MO (Activering ) 17.000 Focus op tegenprestatie en daarmee activering
Stedelijke Zorg en Jongerenloket 3.500 Met jongeren worden altijd afspraken gemaakt over 

terugkeer naar school en/of activiteiten richting de 
arbeidsmarkt. Bij Stedelijke Zorg gaan het om een 
problematische doelgroep die dagbesteding krijgt 
aangeboden

Totaal 38.000
NB. de cijfers in deze tabel zijn een momentopname (december 2014). Het is een dynamisch bestand. Daarbij zijn de aantallen 

afgerond om een beter overzicht te creëren.

Aanpak
In de komende jaren wordt de aanpak uitgebreid over alle Rotterdamse wijken. Om te beginnen naar 22 
wijken (ca. 9500 werkzoekenden5) in 2015 , uitgebreid naar alle 42 Rotterdamse wijken aan het eind van 
deze collegeperiode6. 
De aanpak van de tegenprestatie is gaandeweg ontwikkeld en werkendeweg is er een op ervaringen 
gebaseerde werkwijze ontstaan. Het gaat in de kern om een gebiedsgerichte aanpak met intensieve 
samenwerking met maatschappelijke partners. 

4 Bij het cluster MO zijn er ook werkzoekenden die vallen onder het jongerenloket en Stedelijke Zorg. Met jongeren worden altijd  
 afspraken gemaakt over terugkeer naar school en activiteiten richting arbeidsmarkt. Bij Stedelijke Zorg gaan het om een 
 prob lematische doelgroep die dagbesteding krijgt aangeboden, wat ook als tegenprestatie wordt gezien.
5  Behorende tot de doelgroep activering 
6 Dit zijn er 42, gelijk aan het aantal wijkteams. Zie hiervoor paragraaf gefaseerde aanpak op p 8
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De aanpak kent diverse onderdelen: 
•	 Werkzoekenden worden per gebied (schriftelijk) uitgenodigd om afspraken te maken over een 

tegenprestatie. De gebiedsgerichte aanpak versterkt een resultaatgerichte aanpak waarbij binnen een 
vastgestelde periode door activeringscoaches met alle werkzoekenden uit de doelgroep afspraken 
worden gemaakt over een tegenprestatie en dit wordt vastgelegd in een registratiesysteem. 

•	 Werkzoekenden zijn zelf altijd als eerste aan zet om invulling te geven aan de tegenprestatie. De 
tegenprestatie is verplicht, werkzoekenden kunnen zelf aangeven welke tegenprestatie zij willen 
verrichten, in overleg met een activeringscoach. Deze aanpak gaat uit van zelfsturing en maakt gebruik 
van de intrinsieke motivatie van werkzoekenden. Dat verhoogt de slagkracht en resultaten van de 
aanpak, zo is afgelopen jaren gebleken. 

•	 Er worden groeps- en voorlichtingsbijeenkomsten over de tegenprestatie georganiseerd. Deze vinden 
plaats op gebiedskantoren en in wijk- en buurtaccommodaties. Daarbij vindt nauwe samenwerking 
plaats met welzijnsorganisaties die per gebied actief zijn om vrijwilligerswerk te bieden en 
uitkeringsontvangers te plaatsen op vrijwilligerswerk. Bij deelname krijgen de werkzoekenden een 
vrijwilligersovereenkomst.

Werkwijze
Bij het uitnodigen van de werkzoekenden voor het gesprek over de invulling van de tegenprestatie zijn er 
verschillende (vervolg)stappen mogelijk:
1. De werkzoekende levert al een tegenprestatie, dit wordt goedgekeurd en vastgelegd.
2. De werkzoekende levert nog geen tegenprestatie, hij/zij moet zelf op zoek naar een invulling.
3. De werkzoekende levert nog geen tegenprestatie en heeft moeite met het vinden van een geschikte 

invulling, de activeringscoach biedt hulp in de vorm van een verwijzing en/of traject.
4. De werkzoekende levert nog geen tegenprestatie en wil dit ook niet. Als een werkzoekende volhardt in 

deze weigering volgt een maatregel7 en uiteindelijk is zelfs beëindiging van de uitkering een optie.

Ondersteunende faciliteiten 
•	 Vanuit het budget Participatie uit het gemeentefonds worden (beperkt) activeringstrajecten ingekocht om 

waar mogelijk meer uitkeringsontvangers te begeleiden en toe te leiden naar vrijwilligerswerk. 
•	 In 2015 wordt gestart met een traject om uitkeringsontvangers op te leiden tot taalvrijwilligers die in staat zijn 

om andere werkzoekenden te begeleiden bij hun taalontwikkeling. De gemeente zet al in op taalverbetering 
van langdurig werkzoekenden voor wie taal een probleem is. In dit traject gaat het om de combinatie van 
de inzet van iemand met een bijstandsuitkering als taalvrijwilliger en deze te koppelen aan iemand met een 
taalachterstand (en een bijstandsuitkering) met als doel de Nederlandse taal te leren en te verbeteren. 

•	 Welzijnsorganisaties zijn per gebied actief om burgers, waaronder expliciet ook werkzoekenden met 
een bijstandsuitkering, te ondersteunen met diverse activiteiten (taallessen, gezondheidsbevorderende 
activiteiten, beheer van accommodaties, ondersteunen van activiteiten). Vanaf 2016 wordt bij aanbesteding 
aan welzijnsorganisaties van tegenprestatie door werkzoekenden nadrukkelijk opgenomen in de opdrachten. 

•	 Per gebied wordt een actief netwerk opgebouwd en onderhouden van allerlei wijk- en buurtorganisaties 
en voorzieningen, gericht op het in beeld brengen en verkrijgen van vrijwilligersvacatures die door 
werkzoekenden kunnen worden vervuld. 

•	 In de verschillende gebieden wordt geregeld een vrijwilligersbanenmarkt georganiseerd. Op deze markten 
staan vrijwilligersorganisaties met een aanbod aan vrijwilligersvacatures. Werkzoekenden worden schriftelijk 
uitgenodigd. Deelname is niet vrijblijvend. Werkzoekenden worden bij binnenkomst geregistreerd en gaan 
weg met vastgelegde afspraken met een vrijwilligersorganisatie. 

 

7 Het opleggen van een maatregel gebeurt volgens het geldende maatregelenbeleid.
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•	 Per gebied wordt bezien welke vrijwilligersorganisaties (welzijns- en zorginstellingen, scholen, 
sportverenigingen, zelforganisaties) actief zijn en of er onder de aanwezige vrijwilligers ook 
Rotterdammers zijn met een bijstandsuitkering. Aan hen en de vrijwilligersorganisaties wordt om 
medewerking gevraagd voor het vastleggen van de gegevens over het doen van vrijwilligerswerk als vorm 
van tegenprestatie. 

•	 Er vindt nauwe samenwerking plaats met de stedelijke vrijwilligerscentrale, die ondersteuning biedt bij het 
gebiedsgericht werken, vrijwilligersbanenmarkten en het bieden van workshops over vrijwilligerswerk. Er 
wordt gebruik gemaakt van de vacaturebank bij Vrijwilligerswerk Rotterdam en er vindt afstemming plaats 
over de communicatie naar vrijwilligersorganisaties en werkzoekenden. De vrijwilligerscentrale fungeert als 
een luisterend oor in de gebieden. Zij kennen de organisaties en kunnen netwerken verknopen zodat de 
organisaties in het gebied hun werk kunnen doen. 

•	 Per gebied worden afspraken gemaakt over uitvoering van tegenprestatie door de twee betrokken clusters 
W&I en MO. 

Samenwerking met wijkteams en maatschappelijke partners
Bij de uitvoering van de tegenprestatie is samenwerking met wijkteams en maatschappelijke partners per 
gebied van het grootste belang. De activeringscoaches hebben onder meer tot taak om werkzoekenden 
met multiproblematiek waar nodig door te verwijzen naar de wijkteams voor begeleiding en ondersteuning. 
Zij zijn ook betrokken bij casuïstiekbespreking als daartoe aanleiding is. Activeringscoaches maken deel uit 
van het netwerk van de wijkteams per gebied. De doelgroepen van activering en de wijkteams overlappen 
elkaar gedeeltelijk. Niet iedere Rotterdammer die zich meldt met problematiek bij een wijkteam heeft 
een gemeentelijke uitkering, omgekeerd is er niet bij elke werkzoekende sprake van multiproblematiek. 
Van medewerkers vanuit de wijkteams wordt verwacht dat zij ook oog hebben voor het leveren van 
een tegenprestatie door hun klanten, in het geval zij een uitkering ontvangen van de gemeente. “Werk 
is de beste zorg” is daarbij het credo. Als burgers met multiproblematiek actief een bijdrage leveren 
aan de samenleving draagt dat ook bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Per gebied worden daarover 
werkafspraken gemaakt tussen de leden van de wijkteams en de activeringscoaches die zich richten op de 
tegenprestatie. 

Het doen van een tegenprestatie door vele duizenden werkzoekenden met een bijstandsuitkering in 
Rotterdam vergt een aanpak die volop medewerking van onze maatschappelijke partners vraagt. Zonder 
de hulp en steun van duizenden vrijwilligersorganisaties die vrijwilligerswerk bieden, op het gebied van 
welzijn, zorg, sport, zelforganisaties, recreatie, scholen, kerken en moskeeën, bewonersorganisaties, 
woningcorporaties, etc. etc. kan de gemeente het niet. Het is essentieel dat volop wordt ingezet 
op samenwerking met maatschappelijke partners. Er is ook een wederzijds voordeel. Tal van 
vrijwilligersorganisaties hebben baat bij de inbreng van uitkeringsontvangers die activiteiten ondersteunen 
en daaraan deelnemen. Door hun inzet kan er aanvullend op het reguliere pakket aan activiteiten een 
voorziening extra worden ingezet.
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Reshma Shamlal 
Gastvrouw bij Wijkservicepunt Kralingen-Crooswijk

‘Ik dacht bingo!’
‘Werken is goed voor mij. Daar ben ik het afgelopen jaar wel 
achtergekomen. Toen ik nog hele dagen thuis zat, was ik veel 
te veel met mijn twee dochters en familie bezig. Dat zorgde 
voor allerlei spanningen en daar werd ik depressief van. Na 
een gesprek met mijn activeringsconsulent kwam ik bij de 
Vrijwilligerswinkel terecht. Toen ze me daar vroegen wat ik van 
werken achter een balie vond, dacht ik bingo! Want baliewerk 
past helemaal bij mij. Ik ben best wel dienstverlenend en maak 
makkelijk contact. Nu werk ik twee dagen per week bij het 
Wijkservicepunt Kralingen-Crooswijk. Ik sta mensen te woord, 
maak afspraken, beantwoord de telefoon en doe administratief 
werk.	In	december	heb	ik	mijn	certificaat	gehaald.	Ik	heb	
geleerd hoe ik bijvoorbeeld met lastige klanten moet omgaan 
en	dat	is	fijn.	Want	soms	krijg	je	mensen	aan	de	balie	die	op	stel	en	sprong	een	afspraak	willen	met	een	
sociaal raadsman. Meestal kan dat niet en dan worden ze boos en gaan tegen me schreeuwen. Vroeger zou 
ik niet geweten hebben wat ik moest doen. Maar nu blijf ik heel kalm. Ik ben in een jaar enorm gegroeid. Daar 
ben ik niet alleen zelf heel trots op, maar ook mijn dochters. Het contact tussen ons is veel beter geworden, 
omdat ik niet meer zo bovenop ze zit.
Binnenkort ga ik ook een dag voor de boodschappendienst werken. Ik hoop natuurlijk een betaalde baan te 
vinden. Maar zolang dat niet lukt, blijf ik vrijwilligerswerk doen. De hele week thuiszitten, dat wil ik niet meer!’

Nurdan Özdemir
Vrijwilliger bij Wijkservicepunt Kralingen-Crooswijk

‘Je verplicht naar iets toesturen werkt niet’
‘Met schoonmaken bij vreemde mensen heb ik grote moeite. Toen ik een brief van de gemeente kreeg 
waarin stond dat ik verplicht werd naar een bijeenkomst te gaan over werken in de thuiszorg voelde dat heel 
onprettig. Natuurlijk wilde ik graag weer aan het werk, maar ik zocht wel iets waar ik me lekker bij voelde. 
Dus toen ik bij de Vrijwilligerswinkel terechtkwam en ze me vroegen wat ik leuk zou vinden om te doen, 
was ik zeer verbaasd. Eindelijk eens iemand die vraagt wat ik wil. Mijn gevoel sloeg om van heel negatief 
naar heel positief! Ik werk nu bijna een jaar als gastvrouw bij het Wijkservicepunt Kralingen-Crooswijk en 
ik vind het hartstikke leuk. Het voelt helemaal niet als vrijwilligerswerk, maar meer als een gewone baan. 

De telefoon opnemen vond ik in het begin best eng. Samen 
met mijn begeleider hebben we daar een leerdoel van 
gemaakt en inmiddels heb ik er geen moeite meer mee. Er 
werken hier meer vrouwen die een uitkering
hebben.	Het	is	fijn	om	met	hen	te	praten,	omdat	we	
elkaar begrijpen. Werken in de horeca trekt mij het 
meest. Ik zou best over vijf jaar een eigen restaurant 
willen beginnen. Morgen heb ik een sollicitatiegesprek 
bij een horecagelegenheid in de Oude Haven. Voor een 
betaalde baan ja! Als ik had geweten dat je ook op deze 
manier weer aan de slag kunt, was ik veel eerder naar 
de Vrijwilligerswinkel gestapt. De aanpak om je verplicht 
naar iets toe te sturen werkt niet. Die boodschap wil ik de 
gemeente graag meegeven.’
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Onkostenvergoeding en verzekering
Als vrijwilligersorganisaties vergoedingen bieden aan vrijwilligers, waaronder werkzoekenden, is dat 
toegestaan.	Vrijlating	van	de	vergoeding	is	mogelijk	tot	een	maximale	grens,	volgens	fiscale	normen8. Door 
de gemeente wordt geen vergoeding verstrekt aan uitkeringsontvangers die een tegenprestatie leveren. 
Immers, het uitgangspunt is dat zij een tegenprestatie voor de uitkering leveren. Wel zijn er mogelijkheden 
om, indien nodig, de extra kosten om vrijwilligerswerk te kunnen doen te vergoeden. Al dan niet in natura. 
Bijvoorbeeld	een	tweedehands	fiets	of	de	aanschaf	van	werkkleding.
Alle vrijwilligersorganisaties kunnen een beroep doen op de Rotterdamse vrijwilligersverzekering. Die is 
ook van toepassing op uitkeringsontvangers die in het kader van de tegenprestatie vrijwilligerswerk doen, 
vergelijkbaar met die voor alle Rotterdamse burgers. Wij maken daarin geen onderscheid, de aard van het 
vrijwilligerswerk is immers niet anders. 

Gefaseerde uitbreiding
In de afgelopen jaren is de aanpak voor het leveren van een tegenprestatie uitgevoerd in 14 wijken. Op 
basis van de beschikbare uitvoeringscapaciteit voor 2015 kan de aanpak worden uitgebreid naar 22 
wijken9). De keuze voor de uitbreiding is vooral gebaseerd op pragmatische overwegingen: wijken met een 
redelijke omvang, wijken gelegen naast de huidige uitvoeringswijken, wijken waar actieve maatschappelijke 
partners zijn bij het bieden van vrijwilligerswerk, trainingen of activiteiten. 
Uitgaande van 42 wijkteams vindt de gefaseerde uitbreiding van de tegenprestatie als volgt plaats: 
30 wijken in 2016, 36 wijken in 2017 en eind 2018 is de tegenprestatie in alle 42 wijken gerealiseerd. 
Daarbij moeten we wel rekening houden met voldoende uitvoeringscapaciteit, middelen en voldoende 
betrokkenheid van maatschappelijke partners. Jaarlijks zal worden bezien in welke mate de voorgenomen 
uitbreiding kan worden gerealiseerd met de beschikbare middelen en uitvoeringscapaciteit.

De uitvoering van de tegenprestatie wordt in de komende jaren gekenmerkt door een tweesporenaanpak. In 
de eerste plaats richten we ons op uitbreiding naar uiteindelijk 42 wijken tot eind van deze collegeperiode. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze zoals hierboven beschreven. In de tweede plaats richten 
we ons op het onderhoud en de handhaving van de wijken waar de tegenprestatie al is ingevoerd.

Handhaving
We focussen ons dus ook op onderhoud, controle en handhaving in de wijken waar de tegenprestatie is 
ingevoerd. Met de werkzoekenden uit deze wijken zijn afspraken gemaakt en vastgelegd. Voor de gemaakte 
afspraken geldt dat deze periodiek worden gecontroleerd door werkzoekenden te bevragen over de 
voortgang over hun activiteiten. 

Dit gebeurt als volgt:
 - Periodiek worden werkzoekenden opgeroepen om hun afspraken over tegenprestatie te bevestigen 

of aan te passen. Bij onvoldoende medewerking of onjuiste informatie kan dat leiden tot het opleggen 
van maatregelen. Werkzoekenden zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten deze informatie 
verstrekken op wettelijke gronden en het Rotterdamse beleid. 

 - Voor zover mogelijk wordt contact onderhouden met vrijwilligersorganisaties waar werkzoekenden 
een tegenprestatie verrichten. Zij worden uitgenodigd om te melden als werkzoekenden zich niet 
aan hun vrijwilligersafspraken houden. Dat wordt vooraf ook kenbaar gemaakt aan werkzoekenden, 
die geacht worden een vrijwilligersovereenkomst te tekenen en die beschikbaar te stellen aan de 
gemeente. De gemeente kan het melden over het mogelijk niet nakomen van de tegenprestatie niet 
verplichtend	opleggen,	zeker	niet	als	er	geen	sprake	is	van	een	financiële	relatie	tussen	de	instelling	
en de gemeente. 

8	 De	fiscale	regels	geven	een	maximum	aan	van	€150	p/mnd	/maximaal	€1500	p/jr	
9 De 14 wijken zijn: Oude Noorden, Agniesebuurt, Oud- en Nieuw-Crooswijk, Bospolder, Tussendijken, Overschie, Bloemhof-
Noord en Bloemhof-Zuid, Pendrecht, Feijenoord, Oud-Charlois, Tarwewijk en enkele kantelwijken in IJsselmonde. In 2015 vindt uitbreiding 
plaats	naar	Oosterflank/Zevenkamp,Kralingen-West,	Stadsdriehoek	(Centrum),	Schiebroek,	Zuidwijk,	Afrikaanderwijk,	Hillesluis,	Hoogvliet,	
Groot-IJsselmonde,
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 - Steekproefsgewijs – gelet op beperkte uitvoeringscapaciteit - zal worden nagegaan bij 
vrijwilligersorganisaties of werkzoekenden daadwerkelijk hun tegenprestatie uitvoeren zoals is 
afgesproken tussen gemeente en werkzoekende. Daarbij is de gemeente altijd afhankelijk van de 
medewerking van de betreffende organisatie.

 - In het kader van het principe ‘sturing op zelfsturing’ en eigen verantwoordelijkheid van de 
werkzoekende wordt er een digitale aanpak ontwikkeld in de vorm van een app, waarmee online 
registratie van een tegenprestatie door werkzoekenden mogelijk wordt. Het gaat hier om een nieuwe 
vorm	van	zelfmelding	die	minder	uitvoeringscapaciteit	hoeft	te	kosten	en	efficiënter	kan	verlopen.	In	
het komende jaar worden de mogelijkheden daartoe verkend. 

Financieel kader
Voor	2015	wordt	de	uitvoering	(medewerkers)	gefinancierd	vanuit	het	budget	participatie	uit	het	
gemeentefonds	(totaal	€	3.000.000),	aangevuld	met	extra	middelen	voor	tijdelijke	versterking	(€	1.500.000)	
en	inkoop	van	trajecten	(€	1.000.000	voor	activeringstrajecten	en	€	300.000	voor	het	opleiden	van	
taalvrijwilligers).	Vanaf	2016	is	er	aanvullend	€	1.000.000	vanuit	het	collegeprogramma	beschikbaar	gesteld,	
in	2017	en	2018	gaat	het	respectievelijk	om	€	2.000.000	per	jaar,	bovenop	de	huidige	dekking	vanuit	het	
budget participatie. Gezien de afnemende bijdrage van het rijk aan het participatiebudget zal van jaar tot 
jaar	moeten	worden	bezien	in	welke	mate	financiering	van	de	uitvoering	gedekt	kan	worden	uit	het	huidige	
budget dan wel uit andere bronnen. De dekking vanuit het budget participatie is vooralsnog alleen voor 
2015	definitief	toegekend.	

Monitoring en verantwoording
Over de voortgang van de uitvoering en resultaten wordt gerapporteerd. De verantwoording over 
de tegenprestatie zal deel uit maken van de reguliere bestuursrapportages die elk tertaal aan de 
gemeenteraad worden aangeboden. 

Communicatie
In onze aanpak van tegenprestatie neemt communicatie een cruciale positie in. Het dient duidelijk te zijn 
voor maatschappelijke partners, Rotterdammers en uitkeringsontvangers wat wij onder tegenprestatie voor 
de uitkering verstaan en wat ons doel daarmee is. Wij kunnen dat niet realiseren zonder de genoemde 
partijen. Maar dat werkt dus ook alleen met een open en transparante communicatie over onze doelen naar 
alle betrokkenen en gericht op het verkrijgen en behouden van medewerking. De aanpak van tegenprestatie 
biedt kansen voor de stad, voor maatschappelijke partners en niet in de laatste plaats voor werkzoekenden 
zelf. De praktijkervaringen in de afgelopen jaren hebben dat onomwonden bewezen.

Ten slotte
De aanpak van tegenprestatie is bij uitstek programmatisch en gebiedsgericht. De uitvoering van 
de tegenprestatie bij het cluster MO is belegd in een Taskforce Tegenprestatie als onderdeel van de 
gebiedsgerichte organisatie Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk (MOW) bij het cluster MO. De 
Taskforce-aanpak onderstreept het belang van deze collegeprioriteit die komende vier jaar gestalte moet 
krijgen en tot resultaat moet leiden. 

In 2015 gaan we in volle vaart door met de aanpak van de tegenprestatie. We zien volop kansen die met deze 
aanpak worden ingevuld: werkzoekenden krijgen de kans om meer maatschappelijk actief te zijn en leveren 
een bijdrage aan de samenleving. Maatschappelijke partners benutten de capaciteiten van werkzoekenden 
die zo meer waardering krijgen en zich meer erkend voelen. Thuis zitten is geen optie en iedereen kan wat. 
Dat willen we komende jaren laten zien. De tegenprestatie is geen doel op zich, maar een manier om meer 
burgers betrokken en actief te laten zijn voor onze Rotterdamse samenleving. Daar gaat het om.


