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BLIJ MET DE 
BANENAFSPRAAK!
 
Het is de tijd dat de verkiezingsprogramma’s verschijnen. De 
variaties zijn groot, qua inhoud en qua dikte. Waar vier jaar 
geleden economische somberheid troef was, zijn nu veiligheid 
en integratie de kernthema’s. Alsof de crisis voorbij is en er 
weer werk is voor iedereen. 
Helaas. Was het maar zo. De Sociale Alliantie, een samen-
werking van kerken, humanisten en vakbonden, heeft de 
programmacommissies van de verschillende partijen in een 
gezamenlijke brief gevraagd om aandacht voor armoede. Maar 
die boodschap is een moeilijke in een tijd waarin partijen zich 
willen profileren op leuke en nieuwe zaken voor de mens. En 
dat terwijl het aantal mensen in de bijstand weer is gestegen, 
mede door de voormalige Wajongdoelgroepen en nieuwe 
instroom.
Wordt alles zo gemakkelijk vergeten? Gelukkig niet. Voordeel 
van afspraken tussen werkgevers en werknemers is dat die 
minder aan de waan van de dag onderhevig zijn en niet gelden 
voor één kabinetsperiode. Daar wordt weleens aan voorbij 
gegaan wanneer er kritiek wordt geuit op het tempo van 
afspraken maken in de polder.  
Een van die afspraken is de Banenafspraak. Samen met 
gemeenten wordt er veel moeilijk werk gedaan om mensen 
écht aan het werk te krijgen. Natuurlijk was het de bedoeling 
om de nieuwe wetgeving helderder en overzichtelijk te maken. 
En we moeten nu weer met veel doelgroepen werken. Maar 
de afspraak staat en is niet onderhevig aan nieuwe verkie-
zingsprogramma’s van werkgevers, vakbonden of gemeenten. 
Gelukkig maar.

Willem Jelle Berg, lid dagelijks bestuur CNV  
Vakcentrale en voorzitter Sociale Alliantie

De tegenprestatie: hoe 
houd je het leuk en nuttig?
De tegenprestatie zit sommigen totaal niet lekker. Maar uit onderzoek blijkt dat-ie 
mens en maatschappij een stuk blijer kan maken. Mits aan een aantal voorwaarden 
is voldaan.

Alle gemeenten moeten 
sinds 2015 beleid hebben 
voor het opleggen van 
een verplichte tegenpres-

tatie. In de politiek en media is daar 
veel om te doen. In de praktijk veel 
minder. De Divosa Benchmark laat 
zien dat gemiddeld 1 procent van de 
bijstandsgerechtigden in juli van dit 
jaar een tegenprestatie uitvoerde. 
Slechts een klein aantal gemeen-
ten, zoals Rotterdam, is echt actief. 
Slechte registratie? Misschien. Maar 
het is waarschijnlijker dat gemeen-
ten – los van de morele discussie (zie 
kader) – er gewoon geen tijd en geld 
voor hebben. Toch toont onderzoek 
aan dat een verplichte tegenprestatie 
mooie opbrengsten kan hebben.

Zielig toch, al die mensen die papier 
moeten prikken? Een groot mis-
verstand over de tegenprestatie is 
ontstaan door beelden van Rotter-
dammers die in felgekleurde hesjes 
papier moesten prikken. Maar die 
mensen voerden helemaal geen 

tegenprestatie uit, ze waren bezig 
met een Work First-traject. Die 
verwarring over de tegenprestatie 
en werken met behoud van uitke-
ring – soms zelfs aangewakkerd 
door gemeenten zelf – vertroebelt de 
discussie nogal. 

Wat is de tegenprestatie dan wel? 
Maatschappelijk nuttige activitei-
ten uitvoeren. Onbetaald. En dan 
niet te lang en te veel. Feit is dat de 
tegenprestatie in de praktijk vooral 
neerkomt op het uitvoeren van vrij-
willigerswerk. Ja, ook in Rotterdam. 

En als het niet om vrijwilligerswerk 
gaat of om mantelzorg, dan gaat het 
om ‘werken aan jezelf’, bijvoorbeeld 
via een schuldentraject of taalles. 
De meeste gemeenten die iemand 
een tegenprestatie opleggen, bieden 
mensen ook de mogelijkheid om zelf 
met een voorstel te komen, zodat ze 
iets kunnen doen wat hen ligt. 

Hmm, verplicht vrijwilligerswerk? Yep. 
Maar over het algemeen naar aller 
tevredenheid. Mensen kunnen bij 
aanvang negatief reageren op de ver-
plichting, maar dat blijkt na verloop 

van tijd te veranderen omdat ze het 
leuk vinden om iets om handen te 
hebben, contacten te leggen, ervarin-
gen op te doen en anderen te helpen, 
zo tekende Thomas van Kampen 
op in zijn promotieonderzoek. 
Vrijwilligerswerk brengt bovendien 
erkenning, waardering, zingeving en 
status, iets wat bijstandsgerechtigden 
maar al te vaak hartgrondig missen.

Maar helpt het hen aan werk? Vrijwil-
ligerswerk vergroot de employability 
van mensen, maar leidt nauwe-
lijks tot uitstroom naar werk. Dat 
komt omdat de groep die over het 
algemeen een tegenprestatie krijgt 
opgelegd, een grote afstand tot de ar-
beidsmarkt heeft. Deze mensen heb-
ben toch echt begeleiding nodig om 
aan de slag te komen. En die krijgen 
ze zelden, ontdekte Van Kampen. 
Gevolg is dat zij de hoop op een baan 
opgeven en het vrijwilligerswerk als 
vluchtheuvel gebruiken. Ze halen er 
voldoening uit omdat ze er steeds 
beter in worden en koesteren de lage 
werkdruk. Bovendien vinden ze dat 
het vrijwilligerswerk hen meer zin-
geving biedt dan een reguliere baan. 
Van Kampen constateert daarom dat 
verplicht vrijwilligerswerk zonder 
verdere begeleiding mensen in de 
uitkering gevangen houdt. 

Hoe houd je het dan leuk en nuttig? 
Van Kampen stelt dat mensen over 
het algemeen best wat willen terug-
doen voor hun uitkering. Maar wees 
eerlijk over de kansen op betaald 
werk en parkeer hen niet in vrijwilli-
gerswerk, want dan gooien ze na een 
tijdje toch weer gedemotiveerd de 
handdoek in de ring. Mensen willen 
namelijk niet ‘vergeten’ worden. Ze 
willen erkenning van de gemeente 
voor het goede werk dat ze doen. En 
een beetje begeleiding. Misschien 
wel naar werk. Het is aan de klant-
manager om dat in het oog te hou-
den. Zitten deze mensen nog op hun 
plek? Of zijn ze toe aan een nieuwe 
stap? Een tegenprestatie vragen kan 
dus niet zonder een tegenprestatie te 
bieden. Wie serieus met de tegen-
prestatie aan de slag wil, moet daar 
tijd en geld voor beschikbaar stellen.

   VERDER LEZEN? 
Het proefschrift van Thomas van Kampen 
heet Verplicht vrijwilligerswerk (online 
beschikbaar). Lees vooral ook: ‘Opbreng-
sten en kosten van de tegenprestatie’ van 
de gemeente Rotterdam (ris.rotterdam.
nl, publicatiedatum 5 juli 2016).  
Er is ook een werkwijzer over de tegen-
prestatie op samenvoordeklant.nl.

De tegenprestatie, een morele discussie 
Het verschil tussen de tegenprestatie en andere activerende verplichtingen 
in de bijstand is dat het uitvoeren van de tegenprestatie geen enkele bijdrage 
hoeft te leveren aan de arbeidsinschakeling van de bijstandsgerechtigde. En 
juist dat feit maakt felle discussies los, want er gaat een diepere morele kwes-
tie onder schuil. Is de uitkering een onvoorwaardelijk recht of mag je er iets 
voor terugvragen? Ook de mensbeelden van voor- en tegenstanders verschil-
len. Is er dwang en drang nodig om mensen verantwoordelijkheidsgevoel bij 
te brengen? Of moet je hen juist loslaten en komt het dan allemaal vanzelf? 

Marije van 
Dodeweerd is 
procesmanager bij 
Divosa en belicht 
in Sprank recente 
onderzoeken op 
het terrein van 
werk en inkomen. 

INVESTEREN IN DE TEGENPRESTATIE LOONT  
Rotterdam maakte een eerste maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor de 
wijk Bloemhof voor de periode 2014-2018. Het is de gemeente die investeert en de 
maatschappij die profiteert.
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