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Dat is de reactie van de Voedselbank Breda op het plan van burgemeester en wethouders om mensen die langer dan vijf jaar in 
de bijstand zitten een ‘tegenprestatie’ te laten leveren van minstens twintig uur per week. Als het even kan doen ze dat ook bij de 
lokale vrijwilligersclubs.

Voedselbank Breda heeft 
genoeg redenen om 
‘tegenprestatie’ niet
te zien zitten. Dit zijn ze
BREDA - De inzet van ‘tegenpresteerders’ bij Bredase 
vrijwilligersorganisaties nu al verzetten. Dat werk is 
weliswaar maar mee aan de slag kan.

Nico Schapendonk 13-02-19, 17:00 Laatste update: 14-02-19, 12:54

Vooral afbreukrisico's
Dat voorstel knaagt aan de gemoedsrust van de Voedselbank-bestuurders, zo blijkt uit een brief die naar het college is gestuurd. 
Ze vinden het ‘een goede ambitie’ dat mensen in de bijstand steun krijgen, maar daar is alles wel mee gezegd. Verder zien ze 
vooral ‘afbreukrisico’s’.

Quote

Door het ‘dwingende karakter’ kan een ‘tegenprestatie’ nooit als
vrijwilligerswerk worden beschouwd.
- Voedselbank Breda

Om te beginnen is vrijwilligerswerk geen ongeschoold werk, aldus de Voedselbank. Het vraagt ervaring, talent en competenties. 
Dat wil zeggen dat niet iedereen zo maar aan de slag kan. Bovendien zijn vrijwilligers uit zichzelf al gemotiveerd om hun werk te 
doen. Door het ‘dwingende karakter’ kan een
‘tegenprestatie’ nooit als vrijwilligerswerk worden beschouwd, constateert de Voedselbank.

Daar staat tegenover dat dertig procent van de vrijwilligers bij de Voedselbank bestaat uit mensen die in aanmerking komen 
voor het leveren van een
‘tegenprestatie’. ,,Als we die kwijtraken, dan zal dat onze bedrijfsvoering behoorlijk ontwrichten’’, aldus het bestuur.

‘We missen broodnodige dialoog’
De vrijwilligers voelen zich overvallen door het project. Ze missen ‘de broodnodige dialoog’. Als die had plaatsgevonden, dan 
had het bestuur van de Voedselbank kunnen wijzen op de tijd en energie die het kost om
‘tegenpresteerders’ te begeleiden. Daar is namelijk in 2016 en 2017 al ervaring mee opgedaan. Toen is er een groep mensen 
uit de sociale werkvoorziening aan de slag gegaan bij de Voedselbank. ,,Dit was geen succes’’, laat het bestuur weten. 

Quote

De vrijwilliger die zich speciaal bezighield met begeleiding is er mee 
gestopt. Uit wanhoop.
 Voedselbank Breda

,,De mensen waren niet gemotiveerd, hadden geen belangstelling en werden gedwongen om te komen. Er is veel tijd en 
energie in de begeleiding gestoken, maar met weinig resultaat’’, aldus de briefschrijvers. Een vrijwilliger die zich speciaal 
bezighield met de begeleiding van deze mensen heeft een punt achter zijn werk gezet: ,,Hij is er mee gestopt, uit wanhoop.’’
Vanavond praat de gemeenteraad op het stadhuis vanaf 19.45 uur verder over de ‘tegenprestatie
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