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De andere kant van 
de tegenprestatie

D
e zon schijnt en het is druk op het 
Josephplein in de Rotterdamse wijk 
het Oude Westen. Pubers trappen een 
balletje in de voetbalkooi midden op 
het plein. Op de bankjes zijn moeders 

druk in gesprek met elkaar terwijl ze op hun spelende 
kinderen letten. Bestelbusjes en scooters wurmen zich 
door de omringende smalle straten met de hoge, recent 
gerenoveerde woningen. Op de begane grond is ruimte 
voor winkels, maar de lokalen zijn in gebruik als kantoor, 
sportschool en VraagWijzer, een soort inloopbuurthuis 
waar bewoners terechtkunnen voor advies en een kopje 
koffie. De sfeer is ontspannen en on-Nederlands. Marok-
kaanse gezichten, Surinaamse gezichten, Afrikaanse 
gezichten. ‘Multicultureel’ zou je zeggen, met die aante-
kening dat de autochtone component ontbreekt. 
Het Oude Westen – met de West-Kruiskade als centrale 
as – gold jarenlang als een no go-area vanwege de junkies 
die de straten onveilig maakten. Dankzij renovatie en 
andere ingrepen is dat al lang niet meer zo. Maar proble-
men zijn er nog steeds. Er is één straat waar bijna álle 
huishoudens klant zijn bij de sociale dienst. 
Het Oude Westen is ook een van de dertig wijken waar 
de Taskforce Tegenprestatie actief is, een onderdeel 
van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, vertelt 

CLUSTER MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING ROTTERDAM 
WIL REËEL BEELD VAN MAATWERKAANPAK

De tv-documentaire ‘De tegenprestatie’ over de Rotterdamse sociale dienst geeft een 
vertekend beeld van hoe wij werken, vinden de activeringscoaches van het Rotterdamse 
Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling. Heel jammer, vooral gezien de maatschappe-
lijke resultaten die behaald worden met de bijzondere aanpak. Daarom laten ze graag 
ter plekke zien waarmee zij bezig zijn.
TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: FLOREN VAN OLDEN

Het Josephplein midden in de wijk.
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afdelingshoofd Nico van Wijk. In Rotterdam doen zo’n 
38 duizend mensen een beroep op de bijstand, van wie 
17 duizend kansrijken, drieduizend die onder de noemer 
‘jeugd’ en ‘stedelijke zorg’ vallen en 18 duizend met een 
forse afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen geen re-in-
tegratietraject aangeboden; met hen maakt de Taskforce 
afspraken over een tegenprestatie. Inmiddels is dat met 
zevenduizend mensen al gebeurd. En precies daarover is 
een verkeerd beeld ontstaan, vertellen de activeringscoa-
ches van het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

OP SAFARI
De documentaire ‘De tegenprestatie’ van oktober 2015 
over het werk van de Rotterdamse sociale dienst schept 
een verkeerd beeld van de werkzaamheden van de active-
ringscoaches, vindt bijvoorbeeld Dee Dee Smeets. Zij is 
zelf in de documentaire te zien, in twee klantgesprekken. 
“Ik weet wat er gefilmd is en wat er is uitgezonden. Drie 
grote succesverhalen zijn gewoon niet meegenomen.”  
De grootste ergernis betreft echter het feit dat de gesprek-
ken van Smeets zijn gemonteerd tussen shots van pa-
pierprikkers. Het werk van het Cluster Maatschappelijke 
Ontwikkeling heeft niets van doen met papierprikken.
Toen Smeets en haar collega Sippy Zwalua vernamen dat 
het Divosa Voorjaarscongres in Rotterdam zou plaats-

vinden, leek dat de vrouwen een uitgelezen kans om het 
beeld recht te zetten. En wel door congresdeelnemers 
mee te nemen op ‘wijksafari’, om zelf te spreken met 
activeringscoaches, maatschappelijk werkers en klanten.

ZEGEN
“De mensen met wie wij werken mogen in overleg 
met hun activeringscoach zelf bepalen wat ze doen als 
tegenprestatie”, legt Van Wijk uit. “Dat kan vrijwilligers-
werk zijn, maar ook mantelzorg of een taaltraining. In 
principe gaat het om twintig uur per week, of anders 
naar vermogen. Gezondheidsbevorderende activiteiten of 
eerst werken aan je problemen – zeg schulden – zijn ook 
mogelijk. Omdat de problematiek van de mensen in deze 
doelgroep onderling zo verschilt, is het echt maatwerk.”
Met de tegenprestatie heeft Rotterdam twee doelen. 
Wederkerigheid – iets terugdoen voor je uitkering – maar 
belangrijker: het vergroten van zelfredzaamheid. In de 
uitvoering wordt de verbinding gelegd tussen welzijn, 

‘ Weinig geld en middelen dwingen 
ons tot slimme oplossingen’

Romeo Arlaud en Reggie Valies werken bij de Leeuwenhoek als tegenprestatie voor hun uitkering en verrichten daarbij nuttig werk voor de bewoners van het verzorgingstehuis. 

>
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Wmo, eigen kracht van burgers en activering vanuit de 
uitkering. Dat moet gebeuren door maar 45 activerings-
coaches en zonder budget. Die omstandigheden blijken 
echter een blessing in disguise, aldus Van Wijk. “Juist 
omdat we zo weinig geld en middelen hebben, zijn we 
van andere organisaties afhankelijk voor bijvoorbeeld 
het plaatsen van vrijwilligers. Dat dwingt ons tot slimme 
oplossingen en maakt dat er alleen matches tot stand ko-
men waarbij onze welzijnspartners zich prettig voelen.”

KRACHTVROUWEN
Op de hoek van de Josephstraat lopen vrouwen en kinde-
ren in en uit bij het pand van Stichting Krachtvrouwen, 
een initiatief van de Somalische Amina Hussen, die nog 
steeds voorzitter is. Het is niet goed dat buitenlandse 
vrouwen thuis blijven zitten en de taal niet kennen, 
bedacht Hussen vijf jaar geleden. Daardoor zijn ze 
afhankelijk van hun man en kunnen ze hun weg in de 
Nederlandse samenleving niet vinden. Dat probeert ze 
te veranderen door vrouwen een plek te geven waar ze 
zich veilig voelen en steun kunnen vinden bij elkaar. Vol-
gens Hussen is iedereen krachtig genoeg om actief een 

probleem op te lossen of daar op zijn minst een rol in te 
spelen. Even op adem komen of een luisterend oor kun-
nen helpen bij het doorbreken van taboes of het oplossen 
van conflicten thuis of met instanties. 
De vrouwen komen bijeen voor het naaiatelier, taalles-
sen, kinderactiviteiten of om te koken voor eenzame 
bewoners. Ondertussen houden ze vanuit hun honk de 
pubers op het plein in het gareel. Bijzonder trots zijn ze 
op de eigen kledinglijn – ongetwijfeld de meest kleurige 
van Nederland – die ze vorig jaar hebben gelanceerd met 
een modeshow.
Hutten begon met zeven vrouwen, aanvankelijk zonder 
enige financiële steun. Vijf jaar later bestaat de groep uit 
ruim vierhonderd vrouwen met allerlei achtergronden. 
Negentig van hen doen vrijwilligerswerk, veertig nemen 
deel aan de moeder- en kindactiviteiten. Hussen is nog 
steeds de grote gangmaker. De Krachtvrouwen kunnen 
op vijf locaties in het Oude Westen terecht. Voor een deel 
van de tachtig vrijwilligers geldt hun inzet als ‘tegenpres-
tatie’. 
Smeets, Zwalua en Van Wijk van het Cluster Maatschap-
pelijke Ontwikkeling zien de Krachtvrouwen als een 

OP WIJKSAFARI TIJDENS HET DIVOSA VOORJAARSCONGRES
Op donderdag 2 juni organiseert de Taskforce Tegenprestatie tijdens het Divosa 
Voorjaarscongres tien wijksafari’s. Die bieden mensen de gelegenheid kennis te maken 
met de uitvoeringspraktijk in de wijken en in gesprek te gaan met activeringscoaches 
en welzijnspartners. Activeringscoach Dee Dee Smeets: “We willen het de mensen heel 
graag laten zien.”

Nico van Wijk en Sippy Zwalua in gesprek met Amina Hussen in de ruimte waar onder meer de 
kledinglijn van de Krachtvrouwen wordt verkocht.

Met behulp van veel vrijwilligers startten bewoners en onderne-
mers in 2012 De Leeszaal nieuwe stijl, waar mensen terechtkunnen 
voor taallessen, voor boeken en om elkaar te ontmoeten.

Vrouwen van allerlei achtergronden komen bijeen op de koffie-
ochtenden van de Krachtvrouwen om te bingo-en en verhalen te 
vertellen over hun land van herkomst. 
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voorbeeld van hoe het zou moeten. Het is een project dat 
niet alleen de zelfredzaamheid en de persoonlijke rust 
van vrouwen bevordert, maar ook de sociale cohesie in de 
wijk. Bovendien biedt het veel vrouwen de gelegenheid 
om hun tegenprestatie vorm te geven. 

WEER NUTTIG
Eind vorig jaar bracht Maatschappelijke Ontwikkeling 
een brochure uit over het werk van de activeringscoa-
ches en de mensen met wie zij werken. Serife Akbulet 
is vrijwilligster in Speeltuin De Klimroos. Suikerpatiënt 
Mohammed El Bouyakoubi haalt veel voldoening uit het 
geven van fi ets- en taallessen. Martin Steinfort voelt zich 
nuttig als gastheer op bijeenkomsten over schuldhulp-
verlening. 
“De locaties en mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
zijn legio”, aldus Zwalua. “Dierenasiel, speeltuinen, 
kookactiviteiten, begraafplaatsen, rondleidingen in de 
Laurenskerk, mensen helpen met de administratie of 
bij het Surinaamse verzorgingshuis om de hoek. Een 
Antilliaan die op zijn 42ste eindelijk de jeugdbende de 
rug toekeerde, geeft nu fi etslessen aan vrouwen en is zelf 
acht kilo afgevallen.”
‘Wie zich niet belangrijk voelt, weet ook niet wat hij of zij 
waard is. Door het vragen van een tegenprestatie zien we 
dat veel werkzoekenden zich weer nuttig voelen, meer 
sociale contacten krijgen, talenten ontdekken en meer 
aankunnen dan ze hadden gedacht’, vat de brochure 
samen. 
Toch is vrijwilligerswerk niet altijd een optie. Soms moe-
ten eerst de persoonlijke problemen worden aangepakt. 
Zoals bij Yvonne de Bruin, de 52-jarige vrouw die ook in 
de brochure wordt geportretteerd. Sinds 1996 zit ze in de 
bijstand. Ze kampt met een alcoholverslaving en zware 
reuma. Momenteel herstelt ze van een hernia en is ze 
eigenlijk niet mobiel. Toch is de activeringscoach haar 
steun en toeverlaat. Zij probeert in kleine stapjes de situ-
atie te verbeteren. De Bruin gaat nu eerst op zoek naar 
een nieuwe huisarts. Eentje die ze wel vertrouwt en die 
haar kan helpen om van haar verslaving af te komen.
“Je moet niet onderschatten hoeveel van dergelijke men-
sen er zijn. Het gaat om duizenden”, zegt Van Wijk. “Met 
hen is van alles aan de hand. Zo veel dat een uur per 
week het buurthuis bezoeken al een grote eerste stap is. 
We zijn terughoudend met ontheffi  ngen, want dan zijn 
mensen weer voor jaren uit beeld. En wat voor gevoel 
geeft het die mensen zelf, als niemand naar hen omkijkt? 
Als het lukt, zie je mensen echt opbloeien.” *

‘ Mensen bepalen zelf hun 
tegenprestatie: vrijwilligerswerk, 
mantelzorg, een taaltraining’ 
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BUREAU PENG EN SCIO 
CONSULT GAAN SAMEN

We hebben geweldig nieuws voor u. Bureau PENG en SCIO Con-
sult gaan samen verder als SCIOPENG, experts in Werk & Inko-
men, Schulddienstverlening, de Wmo en de Jeugdwet. SCIOPENG 
is daardoor dé kennispartner binnen het sociaal domein. 

Vertrouwde kwaliteit
Beide organisaties staan goed bekend in de markt en werken 
effi  ciënt en goed georganiseerd, waarbij kwaliteit altijd voorop 
staat. U blijft verzekerd van dezelfde persoonlijke benadering en 
snelle, korte lijnen. Precies zoals u gewend bent.

Eén organisatie voor al uw vragen binnen het sociaal domein
SCIOPENG helpt u graag bij het beleid en de uitvoering van:
• de Wmo
• de Jeugdwet
• de Participatiewet (Werk & Inkomen)
• schulddienstverlening
• de Zorgverzekeringswet

Onze 250 specialisten staan voor u klaar met advies, opleiding en 
training en het invullen van tijdelijke opdrachten en projecten. Zo 
draagt SCIOPENG bij aan een maatschappij waarin elke burger 
kan participeren. Net als uw organisatie. Wilt u weten wat SCIO-
PENG voor u kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

SCIOPENG
Jacob Bontiusplaats 9 (331), 1018 LL Amsterdam, T: 020 - 57 87 300
Keulenstraat 4L, 7418 ET Deventer, T: 0570 - 67 71 74
Orteliuslaan 879, 3528 BE Utrecht, T: 030 - 76 70 014
E: info@sciopeng.nl
I: www.sciopeng.nl

Zonder kapsones
Diverse bedrijven bieden diensten en producten aan die 
gemeenten en klanten helpen het beste uit zichzelf te 
halen. Zij presenteren zich op de beursvloer van het 
Divosa Voorjaarscongres 2016.




