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1. Besluiten de notitie ''Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013.' vast te stellen,
waarin geadviseerd wordt om vooralsnoq niet over te qaan tot hêt opleggen van de
tegenprestatie, maar de uitkeringsgere'chtigden stimuleren deel te nemen en bijdragen
aan de samenleving door vrijwilligerswerk te verriéhten.
2. Informeren van de raadsleden via de TlLs-lijst.
TOELICHTING
Relatie met vorin voorstel :
Raadsvoorstel k'Aanpa|singen WWB 2012,' besluit 14 december 2011.
Raadsvoorstel ''lnstemmen met het wijzigen van verordeningen in verband mey
aanschèrping WWB en intrekken van de WIJ 'ï besluit 18 april 2012.
Alnemeeri :
Vah|f 1 januari 2012, met het in werkiqg treden van àe aanscherpingen Wet werk en
bijstànd (Wwb), kunnen gemeenten bijstandsgerechtigden verplichten om onbeloond
maatschappelijk nuttige Werkzaamheden te verrichten. Dit is bedoeld als tegenprestatiè
voor het ontvangen van een uitkering.
In de raadsvergadering yan 14 decerriber 2011 is aangegeven dat er een voorstel zal
wbtàden gedaan .met betrekking tot de tegenprestatie. Met de bijgevoegde notitie
**Tegenp/estatie naar vermogen Weert 2013' wordt daar een invulling aan gegeven.
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Arnumenten :
Aan de tegenprestatie n4ar vermogen zijn eeh aantal juridische risico's voor de gemeente
' à bijgevoegde notitie. Gplet op de risico's bij
vèrbonden. Deze risico s zijn benöemd in è
het opleggen van de tegenprestatie, nieuwe wetsvoorstellen (Paoicipaiiewet en
Maatregelen WWB), de Iandelijke ervaringen met de tegenprest|tie en de financiëlé
consequentiës Iijkt ons het motiveren en stimulerep var! vrijwilligerswetk op dit moment
de meest eenvoudiqe en àoelmatiqe optie o| te bereiken dat de uitkeringsgerêchtigde iets
terug doet voor de maatschappij.
Voorgesteld wordt om de tegenprestatie vorm te geven met als uitgangspunt om personen
- die nieuw instromen in de WWB en niet in aanmerking komen voor een regulier reintegratietrajeçt - vooralsnog op vrijwillige basis deel te laten nemen en bijdragen aan de
samenleving door vrijwilligerswerk te verrichten. Dit gçldt ook voor de categorie 3 klanten
die door allerlei àware belemmeringen een onoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt
hebben.
Er wordt dus eeri eersté aanzet gemaakt om het instrument tegenprestatie in positieve zin
in te zetten als middel om uitkeringsgerechtigden van Weert te betrekken bij de
sàmenleying en mee te Iaten doen, Dit gebeurt op een wijze die vooralsnog zo weinig
mogelijk risico's en uitvoeringskosten met zich meebrengt.
In bijgaande notitie 'Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013'' wordt dieper ingegaan
op wat tegenprestatie is, aan welke voorwaarden voldaan moçt .worden om het in te
voereh, de algemene bejihàelen van behoorlijk bestuur, aansprakelijkheid, verzekèring en
de mogelijkq risico's. Tevens wordt in deze notitie ook aangegeven hoe de afdeling WIZ
uitvoering geeft aan het re-integratiebeleid, welke instrumenten er per categorie klantén
ingezet kunnen worden en de voorgestelde aanpak van de tegenprestatie.
Het Cliënten Platform Minima (CPM) heeft kennisgenomen vqn de bijgevoegde notitie
âTejenprestatie naar vermogen Weert 2013' Het CPM beschouwt de maatregel om
uitkeringsgerechtigden, die door allerlei belqmmeringen vooralsnog een onoverbrugbare
afstand tot de arbeidsmarkt hqbben, om op vrijwillige basis iets terug te doen voor hun
uitkering als zeer positief. Dit met in achtneming van de volgende opmerking : de
tegenprestatie moet beperkt zijn in omvang en tijdsduur en het protes moet na een jaar
geëvalueerd worden. Bijgaand treft u het uitgebrachte advies van het CPM aan.
Kanttekeninnen :
Mqt de ipvoering van de Padicipatiewet gaat de regering de bijstand activerender maken,
zodat meer mensen aan de slag gaan, door te werken of door andere activiteiten te
verrichten. Om dat doel te bereiken, wil de regering de bestaande onthe|ingen van de
arbeids- en re-integratieverplichtingen herzien en wordt de verplichting tot tegenprestatie
naar vermogen sterker verankerd in de wet. Ook zal de regering de arbeidsverplichtingen
apnscherpen en de duur en hoogte van de maatregel uniformeren bij het niet nakomen
van deze verplichtingen. De afdeling WIZ zal de ontwikkelingen volgen en u tijdig hiervan
op de hoogte brengeri.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
Bij de introductie van de tegenprestatie naar vermogen in de WWB is meerdere malen de
vraag opgeworpen of deze niet in strijd is met internationale bepalingen met betrekking
tot het verbod op dwangarbeid en verplichte arbeid (artikel 4 EVRM). In Weert Ieggen we
de nadruk op stimuleren en activeren en minder op verplichten
!
';
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Dit voorstel heeft geen financiële en personele gevolgen. De doelstelling is de
tegenprestatie kostenneutraal iri te voeren.
COMMQNICATIE/PARTICIPATIE
Pagina 2
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Zodra het beleid is vastgesteld worden de betrokken klanten en medewerkers daarvan op
de hoogte gebracht.
Voor wie is-dit advies van belann'?:
4* Organisaties/lnstellingen
*:* Raadsled e n
4. Interne organisatie
Nadere specificatie.' TILS-I ijst
Geadvlseerd wordt de volnende communicatie-instrumenten te nebruiken :
Tlts-lijst
Geàdviseerd wordt de volnende na|icinatie-instrumenten te nebruiken :
4. Niet va n toepassing
OVERLEG GEVOERD M|T
Intern :
Kees Joosten, hoofd afdelipg WIZ
Mariahne vaù de Ven, tea|leidef Activering en Werk
Erwin Zweypfenning, beleidsadviseur Inkomen
Mia Aerdts, financieel con'sulent Inwonerù
Extern :
Cliëntén Platform Minima Weert
BIJLAGEN
Onenbaar:
Notitie ''Tegenprestatie naar vermogen Weert 2013''.
Brief Cliënten Platform Minima Weert
Niet-onenbaar'.
Niet van toepassing
Pagina 3
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Inhoudsopgave
Jnleidin g
1. Wat zijn de randvoorwaarden vanuit het RIJK?
2. Voor wie geldt de plicht tot tegenprestatie?
3. Wat zijn de risico's voor de gemeente?
4. Wat zijn de financiële consequënties?
5. Hoe is de huidige praktijk in Weert?
6. Hoe gaan we invulling geven aan tegenprestatie in Weert?
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INLEIDING
Sinds 1 januari 2012 zijp gemeenten bevoegd een tegenprestatie naar vçrmogçp
te vragen binnen de Wet werk en bijsiand (WWB), de Wet inkomensvooràiening
otldere en gedeeltelijkè arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de
Wet pnkoMensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte géWeàen
zelfstandigen (IOAZ). Dit betekent dat de colleges de bevoegdheid hebben om
uiikeringsgerechtigden te verplichten om naar vermogen onbelùondç
maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten.
é Ileges te besluiten wel of geeh gebruik te mâken van deze
Hêt is ààn d co
bevoegdheid en de verplichting al da'h niet op te Ieg'gen. Ook is het aan de
colleges om te bepalen aan wèlke uitkeringsgerechtigden ze de tegenprestatie
opleggen. Eveneens hebbeh de colleges de beleid|vrijheid om invulling te geven
aan het type maatschappelijk nuttige werkzaambeden bipnen hup gemeente.
In het raadsbèsluit van 14 december 2011 (RAD-000j72) is aangegeven dat er
medio 2012 een voorstel wordt gedaaq met betrekking toi de tegenprestatie. Met
doze notitie wordt hler invùlling aan jegéven.
Bij de uitwerking van dè tegenpqestatie is rekeping gehoudèn mét hey .
wetsvoorstel Paoicipatiewet (dq beoogde invoeringsdatum is 1 januari 2014). De
regering zal de arbeidsverplichtingen en de verplichting tot tégenprest|tie
aanscherpep en de dupr en hoogte van de maatregel uniformèren bij het niet
nakomen van deze verplichtingen. Dit wordt geregeld in het nieuwe wetsvoorstel
Maatregelen WWB dat in voorberelding is en naar verwachting per 1 juli 2014
deel gaat uitmaken van de Paoicipatiewet.
Iets terug doen voor de Weertse samenleving, in ruil voor de uitkerihg, is eqn
zeer zinvolle aètiviteit. De samenleving heeo er baat bij. Met de tegenprestatiç
worden immerù maatschappelijk nuttige werkzaamheden verricht die anders niet
Zouden worden gedaan. Bovendien draagt het Ieveqen vah een tegenprestatie bij
aan de persooàlijke ontWikkèlihg en het netwerk van de betre|ende
uitke/injsgerechtigde. Het helpt niemand om (ge'l'soleerd) thuis op de bank te
blijven zittçn.
In paragraaf 1, 2 en 3 wordt eerst ingegaan op de juridische kaders: wat zijn de
randvoorwaarden vanuit het Rijk, voor wie g|ldt de plicht tpt tegenprestatie, wat
4ijn de risico's koor de gemeente. Hierbij zijn ook de Iandelijke ervaringen tot nu
y' . . ' ' . . ' . . .. . . .
toe |èegenomén. In paragraaf 4 zijn de financiëlè èöpsequentiej koor de
gemeente opgenomen. Vervolgens wordt in paragraaf 5 een béeld geschetst van
de huidige praktijk in Weert. In het laatste paragraaf wordt de Weertse invùlling
van de tegenùiêstatie toêgelicht.
3
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1. WAT ZIJN DE RANDVOORWAARDEN VANUIT HET RIJK?
D kzaamhedqn iri béi kader van de tegenprestatie zijn bedoeld als
e wer
tegenprestatie van uitkeringsgerechtigden die een beroep doen op de solidariteit
van de samenleving. Dit is ook in het belang van de uitkeringsgerechtigde, omdat
deze zo invulling gèeft aan zijn maatschappelijke betrokkeöheid.
De delangrijkste kenmerken van de werkzaamheden in het kader van
tegenprçstatié zijrh :
. onbeloond;
. maâtschappelijk nuttig ;
. geen belemmering vçor het accepteren van werk;
. geen belemmering voor de re-integratie gericht op arbeidsinschakeling;
. beperkt in omvang en tijdsduur;
. Wôtd|n verricht paast of in aanvulling op reguliere arbeid in de organisatie
waar ie Wprden verricht;
.. Ieiden niet tot verdringing op de màbeidsmarkt;
, de bijstandsgerçchtigde moet in staat zijn ze uit te voeren;
w de bijstandsgerechtigde is verzekerd tegen arbei|songeschiktheid en
. aansprakelijkheid .
2 VOOR WIE GELDT DE PLICHT TOT'TEGENPRESTATIE?
Een uitkering op grond van de WWB is een minimum inkomensvoorziening voor
mensen die geen werk en/of geen overige inkomsten hebben. De WWB is erop
gericht om uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden. Vanuit het doel om
uitkeringsgerechtigden naar werk te begeleiden en uitkeringsohafhankelijk te
maken, Iegt de gemeente arbeids- en re-integratieverplichtingen op (artikel 9 Iid
1 onder a en b WWB).
Het kabinet heeo per 1 januari 2012 in de WW| uitkeringsgqrechtigden,
aanvullend op de bovengenpemde vèrplichtingen, öok de verplichting tot
tegqnprèst|tiê opçklegd (aoikel 9 Iid 1 onder c WWB). Deze verplichting is in de
wet als volgt geformuleerd :
''naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelqk
nuttige Weèkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling
op regùliere arbèid en die niet Ieiden tot verdringing op de qrbeidsmarktà'
De plicht tot tegenprestatie geldt voor iedereen met een uitkering van de
gemeente. Een tegenprestatie kan dus opgedragen worden aan klanten met een
korte afstand tpt de arbeidsmarkt, maar ook aan klanten met een grote afstand
tpt de arbeidsmatkt. Het bel|ngrijkste en hoogstç doel is en blijfi gericht op de
kortste peg naar werk. Van allé bijstandsgerechtigden met een perspectief op
werk wordt verwacht dat ze actief meewerken aan re-integratie gericht op de
kçlrtste weg naar betapld werk. Indien een tégenprestatie wordt verlangd van een
ersoon mei een korte afstand tot de arbeidsmarkt mag het accépteren van werk
of de re-integratie niet in de weg staan.
Vopr uitkeringsgerechtigden zonder actueel peispectief op werk is paoiciperen in
de Maatschappij belangrijk. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk,
paoicipatieplaats of tegènprestatie. Het doel daarbij is om de klant naar
4
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vermogen te Iaten paoiciperen in de
terugdoen voor de uiykering.
maatschappij, nuttig
bezig te zijn of iets
3. WAT ZIJN DE RTSICO'S VOOR DE GEMEENTEt
Er klèven diverse risico's aan het opleggen van een tegenprestatie:
. - De gemeente kan aansprakelijk worden gesteld voor schade die een
itkeringsgerechtigde Iijdt of toebrengt aan derden tijdeps het uitoefenen van
u
de werk|aamheden.
. Loon kan gévorderd worden als àe gemèenté de bijstand niet toekent of Iater
terugvordeo. Dit is bijvoorbeeld het geval als de uitkeringsgerechtigde een
voorliggende voorziqning Lilijkt te hebben of als een fraudq is gepleegd.
. Het opleggen van de verplichting is volgens de Raad van State mogelijk in
stsijd met inteqpationale verdragen, zo|ls artikel 4 van het Europeesf Verdrag
voor de Rechten van de Men: (EVRM). In dit artikel is het verbod van
I i d angarbeid geregeld. Het kpbinet i| overigens vàn mening dat
s avern j en w
hiervan geen sprake is.
Ook zal het college bij het öpdragen van eeri tegenprestàtie goed mpeten Ietten
op dè aljemene beginselen van behborlijk bestuur. Dit betekent:
. Ohderzoêken of de uitkeringsgerechtigde in staat is om de werkzaamheden te
veryichten (|orgvuldige voorbereiding). De gemeente zal daarom voordat ze
de plicht oplêgt hierover met de betrokkene möeten overleggen en ihdien
nodig (medisch) advies moeten inwinnen bij derden. Het gaat immers om een
tegenprestàtie paar vermoqen.
. Aanhèmelijk maken in de beschikking dat de werkzaamheden voldöen aan de
daaraan gestelde eiseri (motiveringsplicht).
. De verplichting niet opleggen met een ander doel dan het verlangen van een
tegenprestatie voor de bijstand. De gemçente mag de verplichting dus niet
opleggen om iémahd te straffen (verbod van détournement de pouvoir).
àè boken|enoemde risico's nelùen keèl gemqentén een'atwachtende
vànwege
houding |an ten aanzien kan de invoering van de tegenprestatiq. De gqmeenten
die zeggen wel uityoering te geven aan de tegenprestatie, doen dit over het
algemeen op eep wijze waarbij 'iets terug doen voor de maatschappij' wordt
gestimuleerd, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.
4. wAT ZIJN DE F|#ANCIëLE CONSEQUENTIES?
Er wofdt door het Rijk vanpit gegaan dat gemeenten de organisatie rondom de
tegênprestatie kunpen oùhemeh binnen de regulierç taken van de
itvoeringsorganisatie en dat dit niet Ieidt tot exira inzet van middelen en geen
u
extra belasting voor de uitvoering.
Uitgaande van de wettelijk opgestelde randvoorwaarden en activiteiten die nodig
zijn om invoering van de tegenprestatie vorm te geven, stellen we dat dit zeker
wel - in tegenstelling tot wat het Rijk stelt - een extra en ander soort inzet van de
uitvoering vergt. De organisatie in de praktijk behoeft een zorgvuldige
voorbereiding en er moeten verschillende actiyiteiten geregeld worden die thans
niet tot de réguliere uitvoeringstaken horen.
5
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De verplichting tot een tegenprestatie vervangt de arbeids -en reingratieverplichting niet. De tegenprestatie mag de re-integratie van de
uitkeringsgerechtigde niet in de weq staan en wo/dt daardoor aanvullend
opgelegd. Het ojdragen van een tegenprestatie aan uitkeringsgerechtigden
betekent extra uitvoeringstaken voor c!q gemeente, zoàder dat de
uitvoeringskosten gecompenseerd worden iri liet gemeèùtefonds: De extra
uitvoeringstaken bestaan uit:
a. afweging toy hqt opleggen van de verplichting;
b. het bijhouden van een àpatte administratiq;
c. heç sélectéren van geschikte kandidaten en werkzaamheden;
in benodigde begelêidipg bij de uitvoering van dè
d. het verzprge van
werkzaàmheden;
e. de controle of de verplichting is naçekomen;
f. het handhaven van de verplichting.
Het organiseren van werkzaamheden brengt ook extra werk en kosten met zich
... ' ' ê'
mee voor de gemeente. Deze kostep kunnen niet gefinancierd worden uiç het
Paoicipatiebudget dat het Rijk aan de gemeente ter uitvoering van relintegratie
ter beschikking stelt. De hoogte van de kosten zullen afhankelijk zijn van de
wijze waarop de werkzaamheden worden verricht.
5. HOE IS DE HUIDIGE PRAKTIJK IN WEERT?
Het uitgahgspunt van het Weertse re-integratiebeleid is dat iedereen zich tot het
uiterste moet inspannen om betaald werk te verkrijgen en te behouden of te
werken a|n zijn ie-integratie om zijn afstanà tot de arbeidsmarkt te verkleinen.
Conform de Re-integratieverordening Weert 2012 Iigt |e prioriteii bij
uitkerinqsgerechtigdén met arbeidsperspectief. Vanuit de beperkter wordende
middelen en de keuze voor arbeidspa|icipatie als hoogste doel is het
j
gerechtvaardig om vooral te investeren in uitkeringygèrechtigden die kans
maken op 'een betaalde baan. '
Bil iet bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling maken we onderscheid
tussen driè categorieën :
. categorie 1: personen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt
. categorie 2 : personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
. categorie 3: personen meteen (vooralsnog) önnverbrugb4re efstand tot de
arbeidsmarkt.
De uitkeringsgerechtigden met eeà körte afstand tot de arbeidsmarkt (categorie
1) die door conjùncturele ontwikkelingen werkloos zijn jeworden en over goede
(staolkwalificayies çn passende werkewaring beschikken worden niet actiéf
6ndersteund. Dit wil zeggen, voor deze groep worden geen re-integratieinstrumenten ingezet. Zij zijn zelfraadzaam en van hen wordt verwacht dat ze in
jtaat zijn om op èigen kracht werk te vinden.
Voor klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (categorie 2), worden
passende re-integratie-instrumenten ingezet. We hebben een behoorlijk pakket
aan re-integratie-instrumenien voor deze groep. Denk bijvöorbeeld aan
jobhunting, gesubsidieerd wçrk, proefplaatsing, werkervarihgsplpats, scholing of
arbeidsactivering. Vrijwilligerswerk promoten we niet actief bij deze categorie
omdat het vinden van een regulier werk altijd prioriteit heeft. Het uitvoeren van
6
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Iligerswer't kan voor deze groep eventueel wel een onderdeel vormen van
vrijwi
het re-integratietraject.
Van iedere klant wordt ipzet, motivatie en medewerking kçrwacht. De
consulenten Activering en Werk van de afdeling WIZ volgen de klanten en bezien
of de vèsplichtinjen worden nagek6men. Aan de klant die niet meewerkt aan zijn
verplichtingen, wordt een maatregel opgelegd op grönd van de
Maatregelenverordening,
De çitkeringsgerechtigden met een önoverbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt
(categorie 3) hqbben vaak te maken met aanzienlijke Wsieke, psychische of
sociale belemmeringen. Voor deze groep is regulier werk en/of reintegratietraject (nog) niet mogelijk. Het accent voor deze groep Iigt met hame
op doorverwijzen naar dê- bestaande hulpverlenende instanties. Een deel van
deze doelgroep yerriçht al vrijwilligerswerk. Op diy moment zijn er 29 klànten die
een vorm vân vrijwilligerswerk doen en daarmee maximaal belast zijn.
Intetoemeenteliï'ke samenwerkinç Aeert', Nedèrweeri en Risse GroeD
Op à9 januari 2013 heeo hèt college ingestemd met het Plan van aanpak
interge'meentelijke samehwerking Weeo, Nederweed en Risse Groep. Deze
j-'.
ntçrgqmeçntelijke samenwerking is op 1 april 2013 van start gegaan, onder de
naam Werk.Koàn. ln het Plàn van aanpak zijn doelgroepen genoemd die begeleid
gaan woràen door de medewerkers van Werk.Kom. Concreet gaat het hier pm
klanten uit cptegorie 1, 2 en jongeren tot 27 jaar. Het doel is het plaatsen van
deze klanten bij werkgevers. Voordat een klani bij een werkgever aan de slag
gaat kan het npdig zijn één of meerdere instrMmenten, zoals testen en
derzoek scholing of workfirst, in te zetten.
On ,
Conform de afspraken uit de geldende rq-intçgratieverordeningen bij de
te Weert en Nederweert worden klanten uit categorié 3 niet meegenomen
gemeen
in Werk.Kom.
6. H E GAAN WE INVULLING GEV|N AAN TEGENPFEST|TIE IN WEERT?
Gelet op het huidige Wçertse re-integratiebeleid, de afspraken met Werk.Kom, de
ihvoering van de Pa|icipatiewet öp 1 januari 2014 en de mogelijke risico's (zowel
juridisch als financieel) voor de gemeente willen we de tegenprestatie inzetten op
Ili e basis bij uitkeringsgerechtigden zpnder actueel' àrbeidsmarktperspqctief
vrtjwi g
(categorje 3). Bij deze groep zou maàtbchappelijke activitèit, éventueql naast eèn
therapeutisch, medisch of hulpverleningstraject, zinvöl kunnen zijn in het kader
van paoicipatiebévordering, maatschappelijke betrokkenheid en het voorkomen
van Sçciaal isolemept. Uitqràard zal zorgvuldig bekeken moeten wordèn of de
werkzaamieden binnen hçt'vermogen van de klant Jiggen om deze uit te voeren,
We kiezen dus vopralsnog vnor de stimulerende vâriant. De voordelen van deze
variànt zijn :
' Uitvoeringskosten en extra taken blijven binnen de huidige taken van reintegratie;
. Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande netwerken;
. er spèelt geen juridische disèussie rondom verplichte ar eid in de Europese
reqelnevinq;
' '''''' '''''''' . '''''''#'' '''' . ' '
. Vrijwilligerswerk woi-dt gestimuleerd ; maatschappelijke en
vrijwilligèrsorganisaties hebben te maken met gemotiveerde medewerkers;
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. De werkzaamheden kunnen bijdragen aan re-integratie, waardoor de aard, de
omvang en duur van werkzàamheden gevarieerder en Iangduriger kan zijn
dan bij de verplichting tot een tegenprestatie.
De ervaringen in 2013 willen we eind 2013 evaluereh. Op basis daarvan en de
nadere kaderstelling vanuit het Rijk in 2014 (invoering Paoicipatiewet) zullen we
bezien of er nog aanvullend beleid voor een tegenprestatie ontwikkeld kan/moet
worden.
Hoe pakken we dit in de Dràktiik aan?
Te willen het instrument tegénprestatie/vrijwilligerswerk enerzijds inzetten bij
klanten die nieuw instromen in de WWB waarvoor regulier werk en/of reintegratie (nog) niet mogelijk is (categorie 3) .
Anderzijds worden de komende maanden de zogenaamde ''zorgklanten''
geherprofileerd. Dit zijn klanten die nog niet in beeld zijn bij Activering en Werk
(wel in Lieeld bij het team Inkomeq) ep ook niet ingedeeld zijn in categorieën.
Hqt gaat hier om ongeveer 350 klanten. zo krijgen we het hele uiikeringsbestand
in beeld en wordt het bestaande beytand doorgelicht op klanten die nog iets in
het kader van een tegenprestatie zouden kunnen doen.
. ' ' ... .
Bij het zélfredzaam maken van de klant hoort ook zelf bedenken wat hij of zij als
vrijwilligerswerk kan doen. Dit past ook in de bredere context van de Wet
k
Maatschappelij e Ondersteuning (WMO) en de kanteling. De tegenprestatie kan
bijvoorbeeld bestaan uit activiteiten in een buurthuis, een speeltuin, een
vereniging waar de klant Iid is, werkzaamùedep op de school van de kinderen of
koffieschenken in een verpleegtehuis. De consulenten Activering en Werk spelen
hier een belangrijke rol bij. Zij hebben een coachende rol en zorgen ervoor dat
klànten meedoen in de samenleving en op deze manier een bijdrage Ieveren aan
de maatschappij. Mocht het de klant zelf niet Iukken om vrijwilligerswerk te
vinden, dan wordt er samen met de consulent en ketenpaoners gezocht naar
geschikte aétiviteiten. Ook zal er gebruik worden gqmaakt vap de Iokale sociale
infrastructuur, bijvoorbeeld Vtijwilligerscqùtrale en netwérkèn.
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