
Het verhaal van Deborah van Duin, adviseur beleidsontwikkeling werk en inkomen: 

De speelruimte van de gemeente is beperkt 

“Het principe dienst en wederdienst van het 
Wijkbedrijf is heel mooi, maar als het gaat om 
mensen met een uitkering botst dat soms met 
de wet. Stel dat je bij het Wijkbedrijf een muur- 
tje verft om iets terug te doen voor de hulp en 
steun die je krijgt. De Sociale Dienst staat posi- 
tief tegenover vrijwilligerswerk, maar je moet 
wel toestemming vragen én het mag geen werk 
zijn wat je ook betaald kunt doen. Volgens de 
Participatiewet mag het schilderen van dat 
muurtje niet want als jij het niet deed, was  
er een schildersbedrijf ingehuurd. De wet stelt 
dan dat de gemeente jouw werk moet omreke- 
nen naar een marktconforme prijs en moet dat 
bedrag bij jou terugvorderen. Plus boete om- 
dat je niet hebt gemeld bij de Sociale Dienst. 

Zo’n regel is een drempel voor mensen in de 
bijstand die actief willen worden én het be- 
perkt het Wijkbedrijf om mensen te betrek- 
ken. De verantwoordelijkheid ligt formeel bij 
de uitkeringsgerechtigde en niet bij het Wijk- 
bedrijf, maar je moet als Wijkbedrijf dus wel 
oppassen  waar je  buurtbewoners  voor inzet. 

Ik denk wel eens, zouden we voor uitkerings- 
gerechtigden niet toch iets kunnen met dienst 
en wederdienst? Misschien in de vorm van een 
project of pilot en dan goed monitoren wat 
het oplevert. Als het betekent dat veel meer 
mensen actief worden of aan het werk kunnen 
gaan… dat is toch wat we willen? Vrijwilligers- 
werk is soms het enige alternatief voor men- 
sen. 

Als je vanuit de bijstand parttime ZZP’er 
wordt, zijn de mogelijkheden ruimer omdat 
parttime ondernemen in de Participatiewet 
niet goed is benoemd is. In Groningen doen we 
een experiment met parttime ondernemen in 
de bijstand om mensen buiten werk in loon- 
dienst nog andere mogelijkheden te geven om 
geld te verdienen. Dienst en wederdienst kan 
enorm helpen als je in de opstartfase zit en 
nog geen inkomsten hebt. 

Hoe je mensen weer betrekt bij de samenle- 
ving: dat thema heeft absoluut mijn hart. Vaak 
is hun zelfbeeld aangetast, ze durven geen ini- 
tiatief meer te nemen, ze zitten in een afhan- 

kelijkheidspositie. Ik zie dat de regelgeving 
een ontmoedigend effect heeft en mensen 
niet activeert. Er zijn regels voor alles en daar 
moet je aan voldoen. En doe je dat niet, dan 
zijn er stevige sancties. Ook als je een klein 
foutje maakt. In de uitvoering van de Partici- 
patiewet proberen we in Groningen juist meer 
richting vertrouwen te gaan. Maar veel speel- 
ruimte hebben we niet.”

Deborah


