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 Vrijwilligerswerk is een waardevolle 
mogelijkheid om te participeren in de 
samenleving, juist ook voor mensen voor 
wie een betaalde baan niet is weggelegd. 
Veel mensen zonder betaald werk beseffen 
dat en melden zich aan als vrijwilliger. Ook 
zorginstellingen en uitkeringsinstanties zien 
vrijwillige inzet steeds vaker als middel tot 
participatie van hun cliëntèle.

Gemeenten kunnen mensen met een 
uitkering op basis van de Participatiewet 
verplichten een onbetaalde maatschappelijke 
bijdrage te leveren. Weliswaar is dan geen 
sprake van vrijwillige inzet, maar er wordt 
vaak wel dankbaar gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden die het vrijwilligerswerk biedt. 
Ook het UWV ontdekt het vrijwilligerswerk 
steeds meer als een zinvol instrument. 
‘Vrijwilligerswerk kan een goede manier zijn om 
werkervaring op te doen. Ook is het een manier 
om uw sociale contacten te onderhouden’, 

schrijft het op zijn site. Uitkeringsgerechtigden 
die vrijwilligerswerk doen om hun kansen 
op betaald werk te vergroten kunnen 
tegenwoordig van het UWV gedurende een 
half jaar (en soms langer) vrijstelling krijgen 
van de sollicitatieplicht. Voor iedereen met een 
UWV-uitkering zijn de voorwaarden waaronder 
ze vrijwilligerswerk mogen doen vorig jaar 
versoepeld. 

Ook voor mensen met een verstandelijke 
beperking of psychische problematiek is 
vrijwilligerswerk soms een goede mogelijkheid. 
Al is niet elke vrijwilligersorganisatie in staat 
om mensen op te nemen die extra begeleiding 
nodig hebben! De ‘match’ tussen vrijwilliger, 
functie en organisatie vraagt bijzondere 
aandacht. Voor een deel van de  mensen 
met een beperking is het niet haalbaar 
echt een bijdrage te leveren. Maar dat ze 
kunnen meelopen in een organisatie kan ook 
maatschappelijk nuttig zijn. •

Zinvol participeren in  
het vrijwilligerswerk 

Afgekeurd en 
vrijwillig actief 

 Christian was manager. Nu is 
hij volledig afgekeurd. Dat heeft 
als voordeel dat hij veel tijd kan 
doorbrengen met zijn zoon van 4.  
Zelf vindt hij dat hij nog wel zou kunnen 
werken, ook al heeft hij ‘resttumoren 
van de kwaadaardigste soort’. Toen 
zijn zoon naar school ging werd 
Christian vrijwillig coördinator bij 
mentorprogramma KANS 050. 
 
‘Ik ben blij met deze functie’, zegt hij. 
‘Hier kan ik een steentje bijdragen. 
Ik zorg ervoor dat jongeren vooruit 
kunnen. Ik luister en heb oog voor 
mensen. Eigenlijk lijkt het veel op 
wat ik als manager deed, maar 
dan onbetaald.’ Christians bagage 
belemmert hem niet, integendeel: 
‘Doordat ik zelf het nodige heb 
meegemaakt snap ik beter waar 
jongeren mee zitten en voor welke 
uitdagingen ze staan.’ •
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NOV: 
wel stimuleren, 
niet verplichten 

 NOV, de belangenorganisatie 
voor het vrijwilligerswerk 
in Nederland, heeft een 
duidelijk standpunt: voor 
de verplichte tegenprestatie 
kunnen gemeenten niet bij het 
vrijwilligerswerk terecht. 

Vrijwilligerswerk is een prima 
middel om mensen te activeren, 
vindt NOV. Het kan een 
verrijking van iemands leven zijn. 
Gemeenten doen er goed aan te 
stimuleren dat hun burgers zich 
vrijwillig inzetten, ook burgers die 
niet in de bijstand zitten. Maar 
verplichten staat haaks op het 
karakter van het vrijwilligerswerk. 
Veel vrijwilligersorganisaties 
wijken af van het NOV-standpunt 
en bieden wel ruimte aan mensen 
die een tegenprestatie moeten 
leveren. NOV waarschuwt 
voor de risico’s. Ze adviseert  
vrijwilligersorganisaties goede 
afspraken te maken met 
de gemeente, die formeel 
de opdrachtgever is van de 
‘tegenpresteerders’. Onder 
meer de verzekering, de 
onkostenvergoeding en 
de controle op de levering 
van de tegenprestatie zijn 
aandachtspunten. •

 De ‘tegenprestatie’ is een welkome 
maatregel. Dat stelt socioloog Thomas 
Kampen, op basis van drie jaar onderzoek. 
Een belangrijke voorwaarde is dat er 
erkenning is voor de levens- en werkervaring 
van de uitkeringsgerechtigden die de 
tegenprestatie moeten leveren. Een simpele 
verplichting werkt vaak averechts.  

Volgens Kampen 
is het met de 
maatwerk-
benadering die 
hij voorstaat niet 
zo moeilijk om 
mensen in de 
bijstand tot een 
tegenprestatie te 
bewegen. En zijn 
mensen eenmaal 
aan de slag, dan 

gaan ze zich meestal veel beter voelen. Ze 
doen weer mee in de samenleving en maken 
zich nuttig voor anderen! Ze komen uit de 
negatieve spiraal van steeds meer inactiviteit 
en minderwaardigheid.  

Averechts effect voor kans op werk  
Maar na verloop van tijd kan het positieve 
gevoel omslaan. De uitkerings gerechtigde  
ontdekt dat zijn kansen op betaald werk niet 
zijn vergroot. Zijn nieuwe kennis en nieuwe 
netwerk blijken alleen van belang binnen het 
vrijwilligerscircuit. Daar zit volgens Kampen 
de zwakke plek van de tegenprestatie, waar 
sociale diensten (nog) geen antwoord op 
hebben. De tegenprestatie blijkt goed voor 
de empowerment, maar heeft vaak negatief 
effect op de  employability.  •

Maatwerk nodig bij 
‘tegenprestatie’

‘Tegenprestatie’ in Groninger gemeenten
 Vanaf 1 januari 2015 kunnen ontvangers van 

een bijstandsuitkering door hun gemeente worden 
verplicht een tegenprestatie te leveren, in de vorm 
van onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten.

De Groninger gemeenten gaan hier verschillend 
mee om. Vooral de omvang en duur van de 
te leveren tegenprestatie variëren sterk. 
Zo zijn er gemeenten waar vier keer per 
jaar een kortdurende tegenprestatie kan 
worden opgelegd en gemeenten waar een 
tegenprestatie minimaal drie maanden duurt. 
De maximale omvang per week kan 8, 12, 16 of 
24 uur zijn of niet vastgelegd.  
Uitkeringsgerechtigden hoeven in de meeste 
gemeenten niet bang te zijn dat ze met 
rotklussen worden opgezadeld. Overal houdt 
men rekening met de wensen, mogelijkheden 
en al lopende bezigheden van degenen die een 
tegenprestatie moeten leveren. Mantelzorgers 
en vrijwilligers zijn in veel gevallen vrijgesteld 
van de tegenprestatie. •

Meer informatie over de tegenprestatie 
in Groninger gemeenten staat op 
sociaalplanbureaugroningen.nl/meedoen

 Het 
Vrijwilligers 
Informatie Punt 
(VIP) heeft een 
belangrijke 
rol in de 

uitvoering van de tegenprestatie in Stadskanaal. 
Uitkeringsgerechtigden in trede 2, die bij de 
gemeente aangeven dat ze vrijwilligers werk 
willen doen, kunnen bij het VIP een training 
‘ontdek je talent’ volgen en worden bemiddeld 
naar een passende vrijwilligersplek. 

Volgens VIP-coördinator Jaap Boer zijn de 

uitkerings gerechtigden die naar het VIP 
zijn  verwezen heel gemotiveerd. Toch is 
het geen eenvoudige doelgroep, omdat 
het in het algemeen kwetsbare mensen 
zijn, voor wie het niet eenvoudig is om in 
een organisatie mee te draaien. Over de 
inzet van de gemeente is Jaap Boer enorm 
tevreden. De gemeente heeft een speciale 
contactpersoon voor de tegenprestatie en 
de communicatie is uitstekend. •

Lees meer over het VIP en de 
tegenprestatie op vrijwilligersgroningen.nl  
(onder ‘nieuws’)

Stadskanaal
Vrijwilligers Informatie Punt

VIP!
Uit de praktijk

http://www.sociaalplanbureaugroningen.nl/meedoen/
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 Bij de steunpunten vrijwilligerswerk melden zich 
steeds vaker mensen die gestuurd zijn door een 
uitkerings- of hulpverleningsinstantie. Steunpunten 
zetten zich in om (ook) deze mensen goed van 
dienst te zijn bij het zoeken naar een passende 
vrijwilligersfunctie. Bij veel steunpunten worden 
de intakegesprekken gevoerd door vrijwilligers, 
zo bleek tijdens drie trainingen van CMO STAMM 
voor medewerkers van steunpunten. Maar hun 
gespreksvaardigheid moet van professioneel 
niveau zijn!  

Wat doe je als steunpuntmedewerker met mensen 
die móeten, maar niet gemotiveerd zijn of geen 
idee hebben wat ze willen? En hoe vertel je klanten 
die met hoge verwachtingen binnenkomen, dat 
niet alles mogelijk is? Bijvoorbeeld omdat ze 
een angststoornis, een crimineel verleden, een 
verstandelijke beperking of een zeer onverzorgd 
uiterlijk hebben. Ga er maar aan staan. Eén van 
de conclusies: ‘Soms moet je gewoon zeggen dat 
het er niet in zit. Niet iedereen is geschikt voor 
vrijwilligerswerk.’  •

Soms ‘nee’ zeggen tegen 
aspirant-vrijwilligers

Scholing en ondersteuning 

Deze nieuwsbrief is onderdeel van 
‘vrijwilligers uit kwetsbare groepen’ en 
‘aan de slag met de nieuwe vrijwilliger’ 

door CMO STAMM in opdracht van:

 Vrijwilligersorganisaties die beter 
willen inspelen op vrijwilligers met 
beperkingen kunnen gebruik maken van 
aanbod van verschillende organisaties.

Enkele voorbeelden:

•  Het Provinciaal GGz-Belangenplatform 
Groningen heeft voorlichting 
in de aanbieding. ‘Mensen met 
cliëntervaring’ vertellen over leven met 
psychische problematiek, de drempels 
in de samenleving, de onhandigheid in 
het contact bij veel buitenstaanders, 
hun herstel en nieuwe mogelijkheden. 
Zeer leerzaam voor een ieder die 
beter wil leren omgaan met mensen 
met een psychische aandoening. 
Contactpersoon is  
Lenny Tan (050-5713999,  
l.tan@zorgbelang-groningen.nl). 

•  Deskundigen van MEE Groningen 
kunnen een workshop verzorgen over 
hoe om te gaan met mensen met 
een (licht) verstandelijke beperking.  
Deelnemers aan deze workshop 
krijgen informatie over (vermoedelijke) 
verstandelijke beperkingen en in 
welke vorm en mate deze zich kunnen 
voordoen. Theorie wordt afgewisseld 
met praktijkvoorbeelden. Een ander 
aanbod van MEE Groningen is het ABC 
Autisme Belevings Circuit. Deze brengt 
je in de gevoelswereld van autisme,  

via 10 korte opdrachten. Het 
ABC is voor iedereen die autisme 
wil ervaren en leren kennen. 
Contactgegevens:  
06-31670013 (Carla Kamerling), 
pta@meegroningen.nl. 

•  Ook Lentis en CMO STAMM bieden 
trainingen en workshops aan, over 
onder meer ‘vrijwilligers met bagage’ 
en hoe in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. •

Zeg ‘ja’ tegen mensen 
met beperkingen   

 Wat zou het mooi zijn als het vrijwilligerswerk 
een plek is waar iedereen kan meedoen. ‘Het 
vrijwilligerswerk’ bestaat niet, maar het helpt 
als elke vrijwilligersorganisatie iets meer 
openstaat voor mensen met een beperking.  

Niet iedereen is geschikt voor vrijwilligerswerk, 
maar laten we mensen met beperkingen niet te 
snel afwijzen. Dat zeg ik met in mijn achterhoofd 
de mensen met een psychische of verstandelijke 
beperking, die ik persoonlijk ken. Bij die mensen 
zie ik vooral de talenten en kwaliteiten. Omdat 
ik ze graag mag heb ik weinig last van hun 
moeilijke kanten. Als deze mensen op een goede 
(vrijwilligers)plek zitten en de juiste aandacht en 
begeleiding krijgen, bloeien ze op en kunnen ze 
enorm veel betekenen. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit 
voor veel meer mensen met 
beperkingen van toepassing 
is. Dus: laten we iets meer 
vertrouwen hebben in 
talent, iets meer persoonlijke 
begeleiding bieden en iets 
minder bang zijn dat er wat 
mis kan gaan.   

Marian Feitsma,  
adviseur CMO STAMM •

Movisie publiceerde in 2011 over dit onderwerp het 
boekje ‘Focus op talent in plaats van beperking’. 
(movisie.nl/publicaties/focus-talent-plaats-beperking). 
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