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Het is allemaal waar …

• “Het doen van de tegenprestatie kan bijdragen aan de vergroting van 
kansen op de arbeidsmarkt en versterkt de ontwikkeling van de 
werkzoekende” (Verordening tegenprestatie Participatiewet 
Rotterdam, 2015)

• “De tegenprestatie helpt mensen uit hun sociale isolement”  
(socioloog Thomas Kampen)

• “Tegenprestatie leidt tot verdringing en biedt geen perspectief op een
echte baan”  (FNV, 2015)

• “Ik raad het toch wel iedereen aan hoor, om wat te gaan doen. Ik vind 
het ontzettend leuk om mensen te helpen en nuttig te zijn” 
(Bijstandscliënt Jasper in proefschrift Thomas, 2014)

• “Tegenprestatie is dwangarbeid” (NRC, 2015) 



Maar wat is waarheid? 

Evidence-based
knowledge

Fact-free politics Laymen’s
knowledge



Hoe kom je tot gezaghebbende uitspraken?

• Wetenschap: de wetenschappelijke method
• Politiek: macht en legitimiteit
• Alledaagse ervaringen: articulatie en mobilisatie



Frames 

• Betekenissen rusten op onderliggende veronderstellingen van 
overtuigingen, opvattingen en waarderingen

• Beweringen en argumenten krijgen betekenis door de context waarin
ze worden gecommuniceerd

• Die context noemen we ook wel een frame
• Het frame bepaalt onze perceptie



Een klein voorbeeld

Eens Oneens Weet 
niet

De regering wil dat scholen meer aandacht 
gaan besteden aan de Nederlandse 
geschiedenis en nationale identiteit. Bent u 
het daarmee eens, oneens, of heeft u 
daarover geen mening? 

85 6 9

Minister Plasterk van Onderwijs (PvdA) wil 
dat scholen meer aandacht gaan besteden 
aan de Nederlandse geschiedenis en 
nationale identiteit. Bent u het daarmee eens, 
oneens, of heeft u daarover geen mening?

78 10 12

Geert Wilders (PVV) wil dat scholen meer 
aandacht gaan besteden aan de Nederlandse 
geschiedenis en nationale identiteit. Bent u 
het daarmee eens, oneens, of heeft u 
daarover geen mening?

63 18 19



Nog eens

Tegenprestatie

Tegenprestatie

Tegenprestatie

Tegenprestatie



Een breder perspectief
Work-first 
benadering

Human capital –first 
benadering

Life-first 
benadering

Kern Snelle terugkeer naar 
de arbeidsmarkt door 
job search en 
werkgerichte training

Vergroting kansen 
door verbetering van 
opleiding, 
vaardigheden, 
gezondheid en 
persoonlijke 
ontwikkeling

Verbetering 
persoonlijke 
levenssituatie 
waardoor 
participatie op de 
arbeidsmarkt 
mogelijk wordt 

Doelen Plaatsing op de 
arbeidsmarkt

Duurzame en 
bevredigende 
plaatsing op de 
arbeidsmarkt

Verbetering van de 
kwaliteit van leven

Interventie-
model

Vacatures aanreiken, 
belemmeringen voor 
succesvolle sollicitatie 
wegnemen

Vergroten van 
capaciteiten zodat 
meer functies 
bereikbaar worden 

Wegnemen 
persoonlijke 
barrières

Werkzame 
bestand-
delen

Vacatures 
verzamelen, 
kortdurende 
trainingen 

Opleiding Zorg, 
hulpverlening, 
psychologische 
ondersteuning



Waarom de tegenprestatie?

• Retributie

• Activering

• Re-integratie

• Uitstroom

• Investering



What’s in a name? 

• Retributie  Tegenprestatie

• Activering  ……………………..

• Re-integratie  ……………………..

• Uitstroom  ……………………..

• Investering  ……………………..



Van ‘name’ naar ‘frame’

• Frame beinvloedt: 
• Doelstelling
• Organisatie
• Uitvoeringspraktijk
• Gedrag clienten
• Publieke opinie

• Relatie tussen ‘frame’ en taal
• “Ik moet een tegenprestatie doen” versus “Ik man eeg

heftruckcertificaat halen” 



Oordeelsvorming

• Het frame bepaalt welke mechanismen relevant zijn voor het doen
van gezaghebbende uitspraken

• Succes is succes in de context van het frame, falen is falen in de 
context van het frame

• Frame reflection: welke veronderstellingen, symbolen, mythes en
verhalen gaan er schuil in het frame?  

• Confrontatie van frames is de waarde van deze bijeenkomsten



Op zoek naar het verhaal achter het verhaal

Tegenprestatie

???


