‘De zin en onzin van de Rotterdamse
Tegenprestatie’
Vijf jaar Tegenprestatie in Rotterdam
Wanneer:
Tijd:
Locatie:

Donderdag 19 januari 2017
12.30 - 17.15 uur
De Nieuwe Banier, Banierstraat 1, 3032 PA Rotterdam

De veelbesproken Rotterdamse aanpak Tegenprestatie bestaat vijf jaar. Donderdag
19 januari staat Huis van de Wijk ‘De Nieuwe Banier’ in het teken van ‘de zin en
onzin van de Rotterdamse Tegenprestatie’.
Tijdens de conferentie ‘de zin en onzin van de Rotterdamse Tegenprestatie’ delen
diverse sprekers hun visie op de tegenprestatie voor de bijstandsuitkering. Ruimte voor
de dialoog is er genoeg: tijdens de rondetafelgesprekken horen we graag uw mening.
Programma
12.00 uur Inloop en ontvangst
12.30 uur Welkom door dagvoorzitter Pieter Hilhorst
12.45 uur Opening door Maarten Struijvenberg (wethouder Werkgelegenheid
en Economie)
13.00 uur Interview met werkzoekenden en activeringscoaches
13.30 uur Lezing Margo Trappenburg, over de grens tussen vrijwilligerswerk en
reguliere arbeid
14.00 uur Lezing Peter Dwyer (UK), over het herschrijven van het contract:
reflecties op de ethiek van voorwaardelijkheid van uitkeringen.
14.30 uur Pauze
14.45 uur Lezing Menno Fenger, over het verhaal van de Tegenprestatie
15.20 uur Workshops/Rondetafelgesprekken

Hoe organiseer je de uitvoering van de tegenprestatie:
5 jaar Rotterdamse praktijk

Tegenprestatie en (maatschappelijk) rendement

Tegenprestatie en verdringing van regulier werk?

Persoonlijke ontwikkeling van werkzoekenden

Tegenprestatie en gezondheid

Participatiewet vs WMO in de praktijk
16.05 uur Pauze
16.20 uur Bestuurlijk debat tussen Maarten Struijvenberg (wethouder
Rotterdam) en Arjan Vliegenthart (wethouder Amsterdam)
17.00 uur Afsluiting door Pieter Hilhorst
17.15 uur Borrel
Meld u nu aan via https://gemeenterotterdam.eventlerapp.com/nl-nl/5-JaarTegenprestatie. Daar vindt u meer informatie over de gespreksonderwerpen en kunt u uw
persoonlijke programma samenstellen.
Let op: per workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, schrijf u dus snel in.
Heeft u een vraag of opmerking? Stuur deze dan naar
Tegenprestatie_conferentie_2017MO@rotterdam.nl.
Ik zie u graag op 19 januari in De Nieuwe Banier.

Met vriendelijke groet,

Maarten Struijvenberg
Wethouder Werkgelegenheid en Economie

21-12-2016

