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Een uitkering is bedoeld als tijdelijk vangnet wanneer u (nog)  geen betaald 

werk  heeft. Lukt het  u niet  om zelf  werk  te vinden? Dan kan Sociale  Zaken 

u hierbij ondersteunen. Daarnaast wil de gemeente dat u iets  terugdoet 

voor  uw  uitkering. Bijvoorbeeld bij Mondenzorg. Wij noemen dat de 

tegenprestatie. 
 
 

In mei 2012 werden  inwoners van de gemeente 

Emmen, die een bijstandsuitkering  ontvangen, 

tijdens een bijeenkomst gevraagd  mee te denken 

over de invulling van de tegenprestatie. De 

aanwezigen vonden het normaal iets terug te 

doen voor de uitkering. Een meerderheid van hen 

gaf aan het liefst zelf op zoek te gaan naar een 

tegenprestatie. Vanaf 1 november  2012 wordt in 

het gebied “De Monden”, de wijk Emmermeer en in 

Klazienaveen gestart  met het vragen van de 

tegenprestatie. 

 
Wat  is een tegenprestatie? 

In de Wet Werk en Bijstand is opgenomen dat u 

iets terugdoet voor uw uitkering (de 

tegenprestatie). Het gaat om maatschappelijk 

nuttige en onbetaalde activiteiten. Deze activiteiten 

kunt u doen bij bijvoorbeeld een sportvereniging of 

buurthuis.  Wat en hoeveel u gaat doen, hangt  af 

van uw persoonlijke situatie. 

 
Waar  kan  ik een tegenprestatie 

gaan doen? 

Er zijn veel verschillende mogelijkheden. U kunt 

actief zijn in welzijn, zorg sport, natuur, milieu, 

cultuur, recreatie, onderwijs en nog veel meer. U 

gaat zelf op zoek naar een tegenprestatie. 

Wat  moet ik doen als  ik een plaats 

heb gevonden? 

Neem contact  op met uw klantmanager. Hij of zij 

overlegt met u of de werkzaamheden aan de 

voorwaarden voldoen. Wat u gaat doen, hoeveel 

uur in de week en de periode wordt schriftelijk 

vastgelegd  door de klantmanager. 

 
Hoeveel uur  doe ik de tegenprestatie? 

Minimaal twee en maximaal 16 uur per week. Dit 

is afhankelijk van uw situatie. De tegenprestatie 

wordt opgelegd voor de periode van maximaal 

één jaar. 

 
Krijg ik een vergoeding? 

U verricht een tegenprestatie omdat  u een 

uitkering ontvangt. Dit betekent dat er geen 

vergoeding  wordt verstrekt vanuit de gemeente. 

 
Meer informatie 

Neem voor meer informatie contact  op 

met Werkplein Zuidoost-Drenthe, 

Verlengde spoorstraat 2 in Emmen 

of bel: 14 0591 


