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In De tegenprestatie, een documentaire over de bijstandspraktijk 
in Rotterdam, is de kijker getuige van spreekkamergesprekken, van 
intake tot maatregel. Wat opvalt is de verschillende kijk die werk-
zoekenden (‘ik heb recht op een uitkering’) en medewerkers (‘een 
uitkering is niet vrijblijvend’) eropna houden. Wat vindt concern-
directeur Werk & Inkomen Vincent Roozen van de film?
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‘ VAN OPENHEID WORDT 
IEDEREEN BETER’ 

prestatie ook mantelzorg of vrijwil-
ligerswerk kan zijn voor mensen die 
ver van werk afstaan. Bij hen zoeken 
we vooral naar wat iemand nog wel 
kan. We hebben de naam streng te 
zijn, maar de documentaire laat zien 
dat we werkzoekenden tegelijkertijd 
heel netjes behandelen. We moeten 
ons ervan bewust zijn hoe het voelt 
om na jaren hard werken een uitke-
ring aan te vragen; wat afhankelijk 
zijn van een uitkering betekent in 
het leven van mensen. Ook in de 
film krijgt de werkcomponent in 
verhouding veel aandacht. Je ziet niet 
goed dat dit maar een klein onder-
deeltje is van het traject WerkLoont, 
naast zoiets als sollicitatietraining. 
En lang niet al onze werkzoekenden 
doorlopen dat traject: het gaat om 
een klein deel van de werkzoekenden 
met weinig afstand tot de arbeids-
markt; ongeveer 4,5 procent van het 
hele bestand. Bij tevredenheidson-
derzoeken krijgen we uiteenlopende 
reacties. Vooral hoogopgeleiden 
zetten vraagtekens bij het nut van 
papier prikken, maar er zijn ook 
mensen die deze activiteit juist 
waarderen. We bieden naast het col-
lectieve programma ook onderdelen 
op maat aan bepaalde groepen aan, 
van digibeten tot hbo-geschoolden. 
Maar daar zit een grens aan binnen 
het participatiebudget.”

WERK, WERK, WERK 
Roozen gelooft in de aanpak van 
WerkLoont. “Ik werk al mijn hele 
leven in Rotterdam – hiervoor als 
directeur GGD en eerder bij volks-
huisvesting – en ik ben steeds beter 
gaan zien dat het pas goed gaat met 
mensen als ze werk hebben. Werk 
is de beste manier om een gemeen-
schap vooruit te helpen, zeker in 
Rotterdam met ruim 38 duizend 

terug te doen en reageren daar heel 
wisselend op. Het goed laten ver-
lopen van het gesprek vraagt meer 
van klantmanagers dan vroeger. Ik 
ben er trots op hoe goed ze dat al 
doen. Natuurlijk dacht ik weleens: 
Oeps, had je dat niet anders kunnen 
zeggen?, maar waar gebeurt dat niet? 
Ik heb geen aanleidingen gezien 
om het roer morgen radicaal om te 
gooien. Ik sta achter mijn mede-
werkers en verwacht dat ze de film 
zullen aangrijpen om in gesprek te 
gaan over hun werk, om van elkaar 
te leren. De nieuwe aanpak van de 
laatste twee jaar en het loskoppelen 
van werk en inkomen heeft ons 
veel opgeleverd en dat staat ook niet 
ter discussie. We verstrekken nu 
een veel hoger percentage van de 
uitkeringen rechtmatig. In de film 
zie je dat er soms wel iets misgaat 
in de overdracht. Dat is een van de 
onderdelen die we moeten gaan ver-
beteren. En we moeten medewerkers 
blijven professionaliseren en scholen 
in gesprekstechnieken.”

KARIKATUREN ONTZENUWEN
Geeft de film ook de buitenwacht een 
genuanceerder beeld? Roozen denkt 
van wel. “Er wordt vaak een karika-
tuur gemaakt van onze aanpak. Het 
gaat er altijd maar over dat mensen 
moeten vegen. Terwijl een tegen-

 “A
ls je filmmakers meer 
dan een half jaar alle 
vrijheid geeft, laat je 
je van je kwetsbaarste 
kant zien”, zegt Vin-

cent Roozen, sinds negen maanden 
concerndirecteur Werk & Inkomen 
van de gemeente Rotterdam. “Ik 
moet bekennen dat ik het best 
spannend vond dat mijn voorganger 
en de toenmalige wethouder dat 
hebben aangedurfd. Zeker omdat we 
altijd heel kritisch bekeken worden, 
binnen en buiten de stad. Waar 
andere organisaties zich dan al gauw 
terugtrekken achter persverklarin-
gen, willen wij juist laten zien dat 
we niets te verbergen hebben. Welke 
organisatie durft dat aan? We hebben 
natuurlijk wel gevraagd welke col-
lega’s eraan wilden meewerken. Ook 
de werkzoekenden die je ziet hebben 
toestemming gegeven.”

LEREN EN VERBETEREN
Anders dan zijn medewerkers heeft 
Roozen De tegenprestatie op het 
moment van dit interview al gezien. 
“De film brengt goed in beeld waar 
werkzoekenden en klantmanagers 
mee worstelen. De sociale zekerheid 
is veranderd. Onze professionals 
hebben die slag al gemaakt, maar 
werkzoekenden nog niet. Die zijn 
verrast dat we hen vragen om iets 

Gemeente Rotterdam laat cameraploeg toe in de spreekkamer 
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mensen in de bijstand. Inclusief 
gezinsleden hebben we het over 100 
duizend mensen. We moeten zoeken 
naar manieren om die groep de 
komende jaren kleiner maken, ook 
samen met het bedrijfsleven. Daar 
heeft de samenleving veel profijt van 
en het scheelt meer dan half miljard 
aan belastinggeld. WerkLoont is 
daarvoor een effectief instrument. 
Het heeft landelijk een van de 
hoogste uitstroompercentages, blijkt 
uit wetenschappelijk onderzoek. Zo 
is het in 2014 6,5 procent van de 
werkzoekenden, bijna 2.500 men-
sen, gelukt om werk te vinden. Daar 
is bij de buitenwacht veel minder 
aandacht voor.” 

IN DEBAT
Het Rotterdamse vertrouwen in de 
documentairemakers is beloond, 
vindt Roozen. “Iedereen die een 
zwart-witbeeld heeft van ons werk 
moet echt naar deze film kijken. 
Door de manier van filmen, het 
camerastandpunt en de stiltes is De 
tegenprestatie indringend en integer 
geworden. De film vormt een mooie 
aanleiding om het gesprek aan te 
gaan over hoe we binnen de kaders 
van de wet het beste uitvoering kun-
nen geven aan het beleid.” Hij kijkt 
dan ook uit naar de filmpremière 
op 15 oktober in Rotterdam en het 
debat dat daarbij is gepland met Jetta 
Klijnsma, wethouder Maarten Struij-
venberg, de documentairemakers, 
werkzoekenden en medewerkers. *

  De tegenprestatie van Monique 
Lesterhuis en Suzanne Raes, het vervolg 
op Sta me bij uit 2011, is op 19 oktober 
uitgezonden door Human en nog terug te 
kijken via Uitzending gemist.

‘De film laat goed zien 
waar werkzoekenden 

en klantmanagers mee 
worstelen; een mooie 

aanleiding voor debat’


