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 Wat is de aanleiding voor deze notitie? 
 

Op veel fronten werken we aan de organisatievisie 2012-2015. De titel van de organisatievisie is: ‘wij 
maken het mogelijk’. Dat is een inspirerende titel die uitdaagt tot creativiteit en innovatie. Maar wát 
maken wij eigenlijk mogelijk, waarom en voor wie? In deze notitie gaan we in op welke wijze wij het 
voor uitkeringsgerechtigden het mogelijk maken om iets terug te doen voor de Helderse samenleving.  
 
In de vergadering van de gemeenteraad van 14 mei 2012 is een motie van TROTS aangenomen. In 
deze motie wordt het college opgedragen om voor 1 september 2012 beleid uit te werken voor de 
invulling van de tegenprestatie naar vermogen. Ook het college van b&w vindt het van belang dat 
invulling wordt gegeven aan de tegenprestatie.  
 
Door beleid te ontwikkelen met betrekking tot de tegenprestatie maken wij het mogelijk dat 
uitkeringsgerechtigden iets terug kunnen doen voor de Helderse samenleving en zich verder kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast kan de tegenprestatie een voorbereiding zijn op de eerste stap richting de 
reguliere arbeidsmarkt. Naast de uitkeringsgerechtigde heeft ook de samenleving baat bij de 
tegenprestatie. Met de tegenprestatie worden immers maatschappelijk nuttige activiteiten uitgevoerd 
die anders niet zouden worden gedaan. De WWB maakt het mogelijk dat het mes aan twee kanten 
snijdt, zodat een win-win situatie wordt gecreëerd. 
 
De bedoeling was om het beleid voor de tegenprestatie uit te werken met de komst van de Wet 
Werken naar Vermogen per 1 januari 2013. Inmiddels is bekend dat deze wet niet wordt ingevoerd per 
1 januari 2013. Dit betekent echter niet dat de tegenprestatie van de baan is. Vooruitlopend op de 
landelijke wetgeving geven we invulling aan de tegenprestatie. 
 
 
Aan welke werkzaamheden denken we? 
Activiteiten waar wij aan denken zijn koffieschenken in een verpleegtehuis, het opruimen van rommel 
op straat of op het strand en tijdelijke werkzaamheden rond een wijkcentrum. Kenmerken van de 
tegenprestatie naar vermogen zijn:   onbeloond;  maatschappelijk nuttig;  geen belemmering voor het accepteren van werk;  geen belemmering voor de re-integratie;  beperkt in omvang;  beperkt in tijdsduur;  worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie waar ze worden 

verricht;  leiden niet tot verdringing op de arbeidsmarkt;  de uitkeringsgerechtigde moet in staat zijn ze uit te voeren;  de uitkeringsgerechtigde is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid. 
 
Uiteraard is het ook mogelijk dat de uitkeringsgerechtigde zelf – vrijwillig – een tegenprestatie 
aandraagt en die voorlegt aan de gemeente. Dan wordt bekeken of deze voldoet aan de 
bovenstaande kenmerken.  
 
 
Voor wie geldt de tegenprestatie? 
De tegenprestatie naar vermogen geldt voor iedereen met een uitkering van de gemeente, dus een 
WWB uitkering of een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ. Een tegenprestatie kan dus gevraagd 
worden aan mensen met een korte afstand, maar ook aan mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Indien een tegenprestatie wordt verlangd van een persoon met een geringe afstand tot 
de arbeidsmarkt mag het de re-integratie niet in de weg staan. 
 
Van personen die zorg verlenen aan een gezinslid met een AWBZ-indicatie kan ook een 
tegenprestatie worden verlangd. Maar dat kan alleen als eerst onderzocht is of de tegenprestatie 
uitgevoerd kan worden in combinatie met de zorgtaken. 
 
 
 



Hoe komt de match tot stand? 
Bij het tot stand komen van de match maken we een onderscheid in nieuwe cliënten en het zittende 
bestand. Voor de nieuwe cliënten komt de match tot stand met behulp van de module SZeebra 
Diagnose. Voor het zittende bestand geldt dat de match tussen de uitkeringsgerechtigde en de 
tegenprestatie tot stand komt op basis van kennis van de consulent Werk. 
 
Zijn er verschillen en overeenkomsten tussen de tegenprestatie en andere participatie-
instrumenten?  
Naast de tegenprestatie zijn er andere mogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden om onbetaald te 
participeren in de samenleving, namelijk met de participatieplaats en vrijwilligerswerk. 
 
Vrijwilligerswerk mag niet worden ingezet als tegenprestatie, omdat de tegenprestatie geen vrijwillig 
karakter heeft maar door de gemeente kan worden opgelegd. De participatieplaats is primair nuttig 
voor de ontwikkeling van de betrokkene richting de arbeidsmarkt. De werkzaamheden die worden 
verricht in het kader van de tegenprestatie worden nuttig geacht voor de samenleving. In het 
verlengde hiervan is aan de tegenprestatie geen scholing of opleiding gekoppeld. 
 
De plicht tot het leveren van een tegenprestatie staat los van de arbeidsplicht en het re-
integratietraject. Het is niet bedoeld als een re-integratie-instrument. 
 
Tegenprestatie Vrijwilligerswerk Participatieplaats 
Korte duur Geen tijdslimiet Langere duur (max. twee jaar) 
Nuttig voor de samenleving  Nuttig voor de ontwikkeling van 

de betrokkene richting de 
arbeidsmarkt 

Initiatief college van 
burgemeester en wethouders 

Initiatief belanghebbende Initiatief gemeente 

Geen re-integratie-instrument, 
geen opleiding en scholing 

 Re-integratie-instrument, 
scholing en opleiding mogelijk 

Verplicht bij uitkering Onverplicht Verplicht 
Onbeloond, dus met behoud 
van uitkering. 
Geen premie of vergoeding 
mogelijk. 

Onbeloond, dus met behoud 
van uitkering.  
In sommige gevallen wel een 
vergoeding, welke conform de 
regels als inkomen wordt 
aangemerkt. 

Met behoud van uitkering. 
Premie mogelijk bij voldoende 
medewerking om kans op 
inschakeling arbeidsmarkt te 
vergroten. 

 
 
Uit welk budget wordt de tegenprestatie gefinancierd?  
Aangezien de tegenprestatie een voorbereiding, hoewel dat in eerste instantie niet direct het doel is, 
kan zijn voor de eerste stap naar de reguliere arbeidsmarkt, kunnen de kosten ten laste komen van 
het re-integratiebudget. 
 
Het kabinet gaat er vanuit dat gemeenten in staat zijn om deze taak zonder extra middelen uit te 
voeren. Gemeenten kunnen gebruik maken van de bestaande uitvoeringsorganisatie en kunnen zij 
gebruik maken van bestaande netwerken om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, zo is de 
redenering van het kabinet. 
 
 
Zijn er risico’s voor de gemeente? 
Naast het feit dat de tegenprestatie kansen biedt voor de uitkeringsgerechtigde en positieve effecten 
heeft op de Helderse samenleving is er een aantal risico’s Zolang de rechter zich nog niet over alle 
aspecten heeft uitgesproken, kleven aan de tegenprestatie de volgende risico’s:  De gemeente is mogelijk aansprakelijk voor schade die de uitkeringsgerechtigde lijdt tijdens 

het uitoefenen van de werkzaamheden. Het is daarom noodzakelijk om dit risico te 
verzekeren.  De gemeente is mogelijk aansprakelijk voor schade die de uitkeringsgerechtigde toebrengt 
aan derden tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden. Het is daarom noodzakelijk om dit 
risico te verzekeren. 



 Als bijstand achteraf wordt teruggevorderd over een periode waarin de verplichting is 
opgelegd, dan zou de betrokkene of het UWV mogelijk loon of een vergoeding kunnen 
claimen bij de gemeente voor de verrichte werkzaamheden. In het bijzonder is dan te denken 
aan situaties waarin achteraf recht bestaat op een uitkering van het UWV (die de verplichting 
tot het verrichten van een tegenprestatie niet kan opleggen) of indien sprake is van fraude.  Het opleggen van de verplichting is mogelijk in strijd met internationale verdragen, zoals 
artikel 4 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit artikel is het 
verbod van slavernij en dwangarbeid geregeld. Ook is het mogelijk in strijd met artikel 2 van 
het ILO-verdrag nr. 29, dit artikel handelt over het uitbannen van alle vormen van 
dwangarbeid. Het kabinet is overigens van mening dat hiervan geen sprake is. 

 
 
Is er een wettelijke basis? 
De wetgever heeft de tegenprestatie wettelijk verankerd, waarmee het belang van de tegenprestatie 
wordt onderstreept. De WWB maakt het mogelijk dat het college van b&w een tegenprestatie kan 
vragen. Deze bevoegdheid is opgenomen in artikel 9 “Plicht tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie” 
van de WWB, artikel 37 “Rechten en plichten” van de IOAW en de IOAZ. De tegenprestatie is nader 
uitgewerkt in artikel 9 lid c WWB, artikel 37 lid f IOAW en artikel 37 lid f IOAZ: 
  

“naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige 
werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en 
die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt”. 

 
Deze bevoegdheid betekent dat indien de cliënt wordt verplicht om een tegenprestatie uit te voeren, 
het college van b&w dit schriftelijk moet mededelen in een beschikking. Dit betekent vervolgens ook 
dat de weg naar bezwaar en beroep tegen het opleggen van de tegenprestatie open staat. Indien de 
uitkeringsgerechtigde onvoldoende of geheel niet meewerkt aan de tegenprestatie, kan de gemeente 
de uitkering tijdelijk verlagen.  
 
Het college van b&w kan nadere regels opstellen over de tegenprestatie. Het gaat dan om regels over 
de aard, duur en omvang van de tegenprestatie. Hierbij kijkt het college van b&w naar de individuele 
omstandigheden en de onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden die voor handen zijn. 
Niet alle onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden kunnen aan elke uitkeringsgerechtigde 
worden opgedragen. 
 
 
Wat hebben de kaartenacties opgeleverd? 
In het voorjaar van 2012 hebben wij aan alle cliënten een kaart gestuurd met de vraag of zij iets terug 
willen doen voor het ontvangen van de uitkering. Hierop hebben 77 mensen gereageerd. Op dit 
moment wordt bekeken welke activiteit opgepakt kan worden. Het karakter hiervan is vrijblijvend. 
 
Vervolgens zijn zo’n 400 organisaties aangeschreven met de vraag of zij vrijwilligerswerk beschikbaar 
hebben voor uitkeringsgerechtigden. Met de organisaties die een positieve reactie hebben gegeven 
gaan we onderzoeken in hoeverre er activiteiten tussen zitten die voldoen aan de kenmerken van de 
tegenprestatie. Vervolgens gaan we op zoek om een match ontstaat.  
 
Deze kaartenactie willen we gebruiken als een pilot om eerste ervaringen op te doen met de 
tegenprestatie naar vermogen en op grond van deze ervaringen de tegenprestatie nader in te vullen. 
Zo kunnen we al werkendeweg verdere invulling geven aan de tegenprestatie en indien noodzakelijk 
nadere regels opstellen. 
 
 
 


