
 
 
Geachte raad, 

Dankzij het artikel van gisteren in BN De Stem zijn u de afbreukrisico's van dit voorstel, zoals wij die zien, 
al bekend. In dit artikel wordt helaas voorbijgegaan aan de positieve grondhouding van de Voedselbank 
bij dit belangrijk initiatief. Positieve aandacht voor mensen die al meer dan vijf jaar afhankelijk zijn van 
een uitkering, kunnen wij alleen maar van harte toejuichen! Zeker nu er weer aandacht is in de landelijke 
politiek voor de problematische schulden, die in veel gevallen met een langdurige uitkeringssituatie 
samenhangen. Wij zouden daarom onze spreektijd graag willen gebruiken om u vier voorstellen te doen, 
die naar onze mening de belangrijkste afbreukrisico's verkleinen en het succes in de weerbarstige 
praktijk zullen vergroten. 

1. Geef de mensen die binnen de doelgroep al zinvol maatschappelijk werk doen, rust en erkenning (om 
ontworteling te voorkomen).  Dit kan door in het voorstel hun huidige vrijwilligerswerk te erkennen als 
tegenprestatie. Dit biedt hen én de organisaties waarvoor zij zich inzetten zekerheid. Het voorkomt de 
angst dat ze "overgeplaatst" worden en elders in de rol van tegenpresteerder gedwongen worden. 

2. Zorg dat de mensen die een erkende tegenprestatie leveren, dus ook de mensen die nu al bij de 
Voedselbank belangrijk werk doen, vrijgesteld worden van hun sollicitatieplicht gedurende het jaar dat 
ze hun tegenprestatie leveren. U geeft aan met dit voorstel mensen te willen activeren en weer een 
zinnige besteding van hun tijd te bieden. Geef hen dan ook de ruimte om in dat jaar rustig aan die 
doelstelling te kunnen werken. 

3. Heb oog in uw voorstel voor de belangrijke functie die bij de aanbiedende organisaties komt te liggen. 
We hebben immers al de ervaring dat het helemaal niet makkelijk en vanzelfsprekend is om mensen die 
al meer dan vijf jaar niet meer maatschappelijk actief zijn te motiveren om zich in te zetten. Alleen maar 
afgedwongen arbeid aanbieden is niet de oplossing; de oplossing is mensen een, ook in hun ogen, 
zinvolle dagbesteding te bieden met maatschappelijk nut. Niet de tegenprestatie, maar juist die zinvolle 
stap voor de mensen in de doelgroep, zou het belangrijkste motief voor dit voorstel moeten zijn. 

4. Investeer meer dan slechts € 15.000,- in de competenties van de betrokken "superambtenaren". Maak 
budget vrij om de organisaties die actief aan uw beleid meewerken te ondersteunen om van de 
tegenprestatie, voor iedereen, een succes te maken. Dat hoeft niet door middel van het financieren van 
opleidingen of het uitbreiden van subsidies, maar wél door een goede begeleiding vanuit 
Maatschappelijk Werk en andere ondersteunende instanties die hier een expertise in hebben. Investeer 
in ondersteuning zodat de tegenprestatie ook daadwerkelijk zinvol en zingevend is voor álle 
belanghebbenden. 

Geachte Raad, we hopen met deze vier voorstellen een constructieve bijdrage te leveren aan dit in de 
basis zo belangrijk initiatief. Als onze voorstellen in uw voorstel geborgd kunnen worden, zal de 
Voedselbank Breda met veel enthousiasme en vertrouwen meewerken om voor de mensen die langer 
dan vijf jaar op een absoluut minimum moeten leven weer een zinvolle en maatschappelijk waardevolle 
dagbesteding te bieden.  

Uw voorstel kan een actieve, goed functionerende vrijwilliger in de rol van tegenpresteerder drukken. 
Dat zou een miskenning zijn van de waarde van het vrijwilligerswerk. Wij hopen dat vrijwilligerswerk ook 
echt vrijwilligerswerk mag blijven en dat er door uw voorstel geen afzonderlijke groep 
"tegenpresteerders" geschapen zal worden. 


