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U ontvangt van de gemeente een
bijstandsuitkering omdat u op dit
moment geen werk heeft en niet genoeg
geld om van te leven. Deze uitkering is
tijdelijk. De gemeente verwacht van u dat
u er alles aan doet om werk te vinden. U
volgt een traject of opleiding
(bijvoorbeeld bij WerkLoont). Of u
verricht een tegenprestatie in ruil voor de
uitkering. In alle gevallen maakt u
hierover afspraken met de gemeente.

Hoe vind ik een tegenprestatie?
U kunt zelf een tegenprestatie zoeken die bij u past. De
gemeente beslist of dit een goede tegenprestatie is. Als u
mogelijkheden ziet bij organisaties in uw omgeving, kunt u
daarmee contact opnemen en dit bespreken met uw
activeringscoach.
Uw activeringscoach kent ook veel organisaties in uw wijk
en kan u helpen met de invulling van uw tegenprestatie. Of
u vraagt uw buren of vrienden om u hierbij te helpen. Ook
kunt u terecht op de website van
Rotterdammersvoorelkaar, Rotterdammersvoorelkaar.nl
voor een overzicht van vrijwilligersvacatures in Rotterdam.
U kunt ook binnenlopen bij het Huis van de Wijk Daar vindt
u een overzicht van vrijwilligersvacatures in uw buurt.
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Wat is een tegenprestatie?
De gemeente kan een tegenprestatie vragen aan mensen
met een uitkering. Dit betekent dat mensen met een
uitkering onbetaald werk doen dat nuttig is voor de
samenleving. Op die manier werkt u aan uw persoonlijke
ontwikkeling. U levert een bijdrage aan de stad. En u krijgt
werkervaring. Dat vergroot de kans op betaald werk. Wat u
gaat doen, hangt af van uw situatie en achtergrond. Dit
overlegt u met uw activeringscoach. Er zijn verschillende
tegenprestaties:
• Vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een buurthuis,
peuterspeelzaal, verzorgingshuis, speeltuin of
sportclub. Of in een basisschool, kerk of moskee.
• Mantelzorg. Dat wil zeggen zorgen voor iemand die
chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dat
kan een familielid zijn, een vriend, een kennis of een
van uw buren.
• Een taalcursus in combinatie met bijvoorbeeld een
training die goed is voor de gezondheid (zoals een
beweegtraining).

Hoeveel uur moet ik aan de
tegenprestatie besteden?
Twintig uur per week of zoveel als u aankunt. Dit gaat in
overleg met de activeringscoach van de gemeente: samen
bespreekt u wat voor u mogelijk is en wat er van u wordt
verwacht.

Ik doe al vrijwilligerswerk
Doet u al vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of volgt u
een cursus? Maar doet u dit minder dan 20 uur per week?
Dan kunnen wij u vragen om meer uren onbetaald te gaan
werken. Kunt u geen tegenprestatie leveren? Bespreek dat
dan met uw activeringscoach.

Wat moet ik doen als ik een
tegenprestatie heb gevonden?
Als u vrijwilligerswerk heeft gevonden, maakt u met de
vrijwilligersorganisatie een overeenkomst.

Daarin staat wat u gaat doen, welke uren en dagen u werkt
en of u een vergoeding krijgt. U geeft een kopie aan uw
activeringscoach. Een voorbeeld van zo’n overeenkomst
kunt u bij de activeringscoach opvragen.

Is een tegenprestatie verplicht?
Ja. De gemeente verwacht dat u goed meewerkt bij het
vinden van een tegenprestatie die bij u past. Werkt u niet
genoeg mee? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw
uitkering.

Krijg ik een (reiskosten)vergoeding?
De gemeente geeft geen vergoeding. De organisatie
waarvoor u werkt mag u wel een vergoeding geven. U
moet doorgeven aan uw activeringscoach hoeveel
vergoeding u krijgt.

Advies over verdringing
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat regulier,
betaald werk niet wordt verdrongen door vrijwilligerswerk.
In eerste instantie is de organisatie waar u vrijwilligerswerk
doet hier zelf verantwoordelijk voor. Omdat het soms lastig
is om vast te stellen of er sprake is van verdringing, kunt u
uw vragen via het formulier op de site voorleggen aan de
Adviescommissie Vrijwilligerswerk.

Ben ik WA-verzekerd?
De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat
Rotterdamse vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom is er
de Rotterdamse Vrijwilligersverzekering: een wettelijke
ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering (WA). Wilt u
weten of u verzekerd bent? Vraag dit aan de organisatie
waar u werkt.

Kom ik in aanmerking voor
kinderopvang?
Nee, de gemeente geeft geen vergoeding voor
kinderopvang.

Meer info
Kijk voor meer informatie over de Tegenprestatie op
www.rotterdam.nl/werken-leren/tegenprestatie of bel
het algemeen servicenummer 14 010.
Op Rotterdammersvoorelkaar.nl vindt u een overzicht
van de vrijwilligersvacatures in Rotterdam.
Andere handige websites:
Rotterdam.nl/werken-leren/werk-en-inkomen
Belastingdienst.nl
Toeslagen.nl
Werk.nl
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