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Uitvoeringsnotitie Meedoenbanen gemeente Tynaarlo 2016. 
 

Aanleiding. 

Op 31 mei 2016 is door de gemeenteraad het initiatiefvoorstel aangenomen “projectplan invoering  
Meedoenbanen”.   Met dit initiatiefvoorstel wil  de raad bereiken dat inwoners met een afstand tot 
de arbeidsmarkt gaan participeren.  De Meedoenbanen zijn bedoeld als vangnet voor hen die een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en deelname aan vrijwilligerswerk te zwaar is.  

Doel van deze Meedoenbanen is dat  kwetsbare groepen ondersteuning geboden wordt, zodat het 
vermogen om een maatschappelijke bijdrage te leveren optimaal benut kan worden en men 
volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Men kan zich verder ontwikkelen zodat een 
volgende stap kan worden gezet. Denk hierbij aan scholing en/of (gesubsidieerde) arbeid. 

Met de Meedoenbaan geeft  de gemeente Tynaarlo aan het belangrijk te vinden dat ook mensen met 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt maatschappelijk actief zijn. De Meedoenbaan is een 
instrument die  specifiek voor deze doelgroep wordt ontwikkeld. 

In deze uitvoeringsnotitie wordt een aantal punten verder uitgewerkt. Deze hebben betrekking op de 
verordening re-integratie, de doelgroep, de financiële vergoeding, en de ontwikkeling van de 
Meedoenbanen.   

1. De term Meedoenbaan. 

De verordening Re-integratie gemeente Tynaarlo 2015 (vastgesteld 24 mei 2015) kent niet de term  
Meedoen baan. Het begrip Participatieplaats, artikel 9 van de re-integratieverordening  geeft het 
college de mogelijkheid inwoners die recht hebben op algemene bijstand,  een participatieplaats aan 
te bieden. Deze beschrijving komt overeen met het doel van de Meedoenbaan.  

Voorgesteld wordt om de Meedoenbaan onder dit artikel in de verordening te laten vallen. De re-
integratieverordening hoeft dan niet op dit onderdeel te  worden aangepast.1 

De persoonlijke begeleiding die aan de Meedoenbaan gekoppeld is, past binnen artikel 12 van de re-
integratie – verordening. 

2. Wat is de Meedoenbaan? 

Kern van het idee achter de Meedoenbaan is dat de regie bij de inwoner blijft. De inwoner zal zelf 
een keuze moeten maken uit de activiteiten die worden aangeboden. Het is niet de gemeente of de 
WPDA die de keuze voor de inwoner maakt. De inwoner behoudt zijn uitkering tijdens de 
Meedoenbaan. 

                                                           
1 Op 13 september 2016 ligt de aanpassing van de re-integratie verordening in het kader van de aanpassing no-
risk verzekering voor in de gemeenteraad. 
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Er is ruimte voor 20 meedoenbanen voor en periode van 2 jaar, waarbij een inzet is van minimaal 16 
uren per week.   

De inwoner mag zelf met een Meedoenbaan komen, hij/zij kan dus zelf met een organisatie waar zijn 
of haar belangstelling ligt een Meedoenbaan gaan organiseren. Met de desbetreffende organisatie 
worden de werkzaamheden die de uitkeringsgerechtigde gaat doen afgesproken.  

Het gaat om werkplekken die: 

- van maatschappelijk nut zijn, onbeloond  en  in de gemeente Tynaarlo zijn; 

- aansluiten bij de inwoner die een grote afstand heeft tot de arbeidsmarkt'; 

- in te vullen zijn voor een langere periode, met een uren omvang van minimaal 16 uren en max. 32 
uren; 

- niet ten koste gaan van regulier werk. 

Het aanbod van maatschappelijke organisaties in onze gemeente willen wij zoveel mogelijk benutten: 
een aantal  (vrijwilligers-) organisaties hebben aangegeven ruimte te willen bieden voor inwoners 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met hen willen wij onderzoeken of er Meedoenbanen te 
realiseren zijn. 

Voorgesteld wordt om beide mogelijkheden te benutten: 

 1. de inwoner kan zelf een Meedoenbaan realiseren; 

2. met de maatschappelijke organisaties die aangeboden hebben ruimte te willen bieden voor 
inwoners wordt onderzocht of een Meedoenbaan binnen de mogelijkheden past. 

 Het uitgangspunt blijft het vinden van een juiste match tussen de inwoner en de organisatie waarbij 
de regie ook bij de inwoner blijft. 

3. De doelgroep. 

Uit het initiatiefvoorstel:  De Meedoenbaan is voor de kwetsbare groepen ondersteuning geboden 
zodat het vermogen om een maatschappelijke bijdrage te leveren optimaal benut kan worden en 
men volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. 

Volgens het initiatiefvoorstel gaat het om: 

“Personen die zijn aangewezen op beschut werk (degenen met een beperking en geïndiceerd door 
het UWV) en personen die  op grond van een grote afstand tot de arbeidsmarkt aangewezen zijn op 
andere vormen van participatie. In de gemeente Tynaarlo komt dat neer op 13 personen voor 
beschut werk en 135 personen die een uitkering ontvangen en niet meer richting arbeidsmarkt 
bemiddeld worden.” 
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De doelgroep is divers qua achtergrond, hun gezamenlijke kenmerk is dat ze beperkt belastbaar zijn, 
maar wel in staat zijn om voor een langere periode (gedeeltelijk) actief te zijn. 

In de Kadernota Participatie is de norm, werk het doel  (vastgesteld  door de gemeenteraad in 2014), 
worden verschillende doelgroepen beschreven: 

• 80 - 100% verdiencapaciteit 

De groep inwoners die over voldoende mogelijkheden beschikt om aan het werk te gaan, moet zelf 
aan de slag (80 – 100% verdiencapaciteit). Er is enige  ondersteuning beschikbaar: prikkelen en 
stimuleren om alles er aan te doen om aan het werk te gaan. 

• 50 - 80 % verdiencapaciteit 

De focus van de inzet van het beleid is gericht op deze doelgroep die binnen afzienbare tijd 
duurzaam kan uitstromen naar de arbeidsmarkt, al dan niet met ondersteuning. De doelgroep waar 
prioriteit aan wordt gegeven zijn de inwoners met te ontwikkelen verdiencapaciteit van 50 – 80%. Dit 
is de groep voor wie het doel (regulier werk, eventueel met een subsidie) haalbaar is, maar die het 
niet op eigen kracht voor elkaar kunnen krijgen.  

Werken met behoud van uitkering voor deze groep inwoners kan alleen als het tijdelijk is, wanneer er 
na deze periode reëel uitzicht is op duurzame uitstroom. Of te wel: zicht is op een arbeidscontract. In 
de verordening Re-integratie gemeente Tynaarlo 2015, wordt in art. 9 een periode van max. 2 jaren 
genoemd.  

• 30 - 50 verdiencapaciteit 

De inwonersgroep 30 – 50 % verdiencapaciteit zijn aangewezen op beschut werk. Zij hebben 
zodanige beperkingen dat zij alleen in een beschutte werkomgeving aan de slag kunnen.  

Dit zal dan ook de groep inwoners zijn die voor een Meedoenbaan in aanmerking kan komen. 
Meedoenbanen  worden functies voor minimaal 16 uren per week. Dit doet een behoorlijk beroep op 
deze categorie. Tegelijkertijd, zijn mensen ook niet zo in hokjes "te vangen".  

Daarom stellen wij voor dat de Meedoenbanen ook open komen te staan voor inwoners die net boven 
de 50% verdiencapaciteit uitkomen. Ook zij kunnen profijt hebben van deze Meedoenenbanen, omdat 
het juist voor hen een tussenmogelijkheid kan zijn voordat regulier werk aan de orde is. 

Volgens de laatste bestuursrapportage van de WPDA (jan. 2016 t/m april 2016) zijn er 133 inwoners 
die onder de categorie 50% verdiencapaciteit vallen  en 61 inwoners  die binnen de categorie  50 - 
80% vallen. Een deel van deze laatste  groep (bovenkant 50%) kan ook in aanmerking komen voor de 
Meedoenbaan, omdat ook deze inwoners nog een forse afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

 Daarnaast is bij de WPDA bekend dat er  14 inwoners zijn die voor een beschutte werkplek in 
aanmerking komen. Daar kan in de komende maanden nog een aantal inwoners bijkomen. 
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Het gaat wel om inwoners van boven de 27 jaar; artikel 9 van de re-integratieverordening geeft deze 
leeftijdsgrens aan. 

4. Stimuleringspremie voor de bijstandsgerechtigden 

In het initiatiefvoorstel wordt uitgegaan van een maandelijkse vergoeding van  €50,00 per maand. Dit 
is nodig om kosten als kleding, reiskosten e.d. te vergoeden. De Participatiewet laat niet toe dat 
uitkeringsgerechtigden een maandelijks bijdrage ontvangen van €50,00 per maand.  

Wat is wel mogelijk? 

1. Artikel 9 van de re-integratieverordening biedt een financiële vergoeding,: een premie van 
€100,- per 6 maanden.  

2. Daarnaast krijgen inwoners die kosten maken vanwege re-integratieactiviteiten zoals 
werkkleding, reiskosten, bijscholing e.d. deze vergoed. 

3. Het uitbetalen van de  individuele inkomenstoeslag.((verordening individuele 
inkomenstoeslag gemeente 2015- vastgesteld nov. 2014).Deze is bedoeld voor de inwoners 
die aantoonbare moeite doen om stappen voorwaarts te zetten op de participatieladder.  
Daarnaast gaat het om inwoners die 3 jaren achtereen in de bijstand zitten. 

De hoogte van de inkomenstoeslag is: 

a. Voor gehuwden: € 498,00; 

b. Voor alleenstaande ouders: € 447,00; 

c. Voor alleenstaanden: € 349,00. 

Hiermee wordt gebleven  binnen de rechtmatige mogelijkheden die de Participatiewet biedt en 
wordt tegemoet gekomen aan het criterium uit het initiatiefvoorstel om €50,00 per maand als 
premie te verstrekken. 

5. Gewenste resultaten. 

De gewenste resultaten zijn: 20 uitkeringsgerechtigden die nu niet actief zijn gaan middels een 

Meedoenbaan participeren in de samenleving. Deelname is gericht op het ontwikkelen van 

vaardigheden, waardoor er minimaal 1 - 2 treden zijn gezet op de participatieladder ( zie bij lage 1). 

Dit betekent dat men na  na 2 jaren in staat is om zelfstandig vrijwilligerswerk te blijven doen en / of 

in staat is om naar de reguliere arbeidsmarkt te kunnen. 

6. Financiering  en uitvoering initiatiefvoorstel Meedoenbanen. 

Voor de uitvoering is een bedrag beschikbaar gesteld van €110.000,- (dekking  ARGI, "gelabelde '' 
€1.000.000,-: reserve verwacht tekort Sociaal Domein – besluitvorming raad 8 dec. 2015). 
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Dit bedrag is onderverdeeld in: 

€5000,- per plaatsing voor plaatsingskosten, stimuleringspremie en begeleiding(totaal 20 
plaatsingen); 

€10.000,- voor ambtelijke ondersteuning. 

Afweging  financiering aanstaande  ‘overschot’  vanuit factsheet ISD  1 januari 2016 – 30 april 2016. 

Er zijn diverse redenen om de Meedoenbanen niet uit een “aanstaande overschot” te  financieren: 

1. De informatie in deze factsheet geeft de stand van zaken aan van dat moment. Een eerste 
bestuursrapportage zegt nog niks over hoe de budgetten er op het eind van het jaar er uit zien. Zeker 
niet in het werkveld Werk en Inkomen, waar directe sturing op instroom niet mogelijk is en de 
budgettering vanuit het Rijk gedurende het hele jaar niet stabiel is. Bovendien staat zowel in de 
factsheet als in het bijbehorende B&W-voorstel de volgende zin opgenomen: “hierin is nog geen 
rekening gehouden met de verwachte stijging op de re-integratie uitgaven”. Kortom, het is e 
voorbarig om uit gaan van het ‘’aanstaande overschot”. 

2. De gemeenteraad heeft in haar initiatiefvoorstel reeds besloten dat de financiële middelen voor 
de Meedoenbanen gedekt worden: namelijk  uit de Argi, uit de “gelabelde” € 1.000.000,- voor het 
sociaal domein 2016.  

3.De kadernota “Participatie de norm, werk het doel”, vastgesteld in augustus 2014 is duidelijk over 
de inzet van de re-integratiemiddelen. In deze kadernota is vastgelegd dat de verdeling van de re-
integratiemiddelen naar de doelgroep met een verdiencapaciteit lager dan 50% maximaal 20% mag 
zijn. Deze middelen zijn nodig om werkplekken binnen het nieuw beschut te financieren De overige 
80% re-integratiemiddelen worden ingezet voor inwoners met een verdiencapaciteit die ligt tussen 
de 50% - 80% (65% van de middelen), jongeren (10% van de middelen) en verdiencapaciteit 80%-
100% (5% van de middelen). 

Kortom: de re-integratiemiddelen zijn niet direct beschikbaar voor de Meedoenbaan, omdat deze 
vooral zijn bedoeld voor de inwoners 40%-50% verdiencapaciteit of op het snijvlak hiervan zitten. 
Vindt financiering wel vanuit deze middelen plaats, dan doorkruist dit het besluit van de raad. 

 

 

4.Bij de WPDA is de verwachting opgevraagd over de uitgaven re-integratiemiddelen voor het eind 
van dit jaar. Wanneer nog alle  uitgaven die in het kader van re-integratie én de verrekening van de 
loonkostensubsidie plaatsvindt, dan is de verwachting dat niet voldoende overschot resteert.. Een 
mogelijke bijstelling van het Rijk in het nadeel van Tynaarlo maakt dat het veel te voorbarig is om te 
spreken van een “aanstaande overschot”. 
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Mocht toch blijken dat eind 2016 een overschot resteert, dan komt dit terug naar de gemeente zoals 
gebruikelijk. 

De  WPDA  krijgt opdracht  om uitvoering te geven aan de realisatie van de Meedoenbanen. De 
WPDA fungeert als hoofdaannemer en kan een specifiek re-integratiebureau  inhuren, die als 
onderaannemer de begeleiding van de bijstandsgerechtigde op zich neemt. Dit past binnen het kader 
van 1 uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet. De totale middelen gaan over naar de WPDA: 
ondersteuning van het project vindt ook daar plaats. De WPDA  geeft binnen de reguliere 
rapportages verantwoording af over de voortgang en is verantwoordelijk voor de evaluaties. 

7. Planning. 

16 augustus 2016 bespreking college B&W (aangehouden) 

20 september 2016 gemeenteraad ter informatie.  

1 oktober  – 1 november 2016 inkoop en selectie re – integratiebureau 

1 oktober  -   31 december 2016 werving  inwoners  

1 december 2016:  start eerste Meedoenbaan. Tot 1 juli 2017 kunnen de meedoenbanen vervolgens 
van start gaan.  

1 juli 2019; einde  Meedoenbanen. 

Rapportage middels de reguliere bestuur rapportages van de WPDA.  Na afloop van het project 
ontvangt de gemeenteraad een evaluatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1 : Artikel 9. Participatieplaats (uit verordening re-integratie gemeente Tynaarlo 2015). 
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1.  Het college kan een persoon van 27 jaar of ouder met recht op algemene bijstand 
overeenkomstig artikel 10a van de wet onbeloonde additionele werkzaamheden laten verrichten.  

2.  Een participatieplaats duurt maximaal zes maanden. Een participatieplaats kan maximaal 
driemaal met een zelfde periode worden verlengd tot in totaal vierentwintig maanden, indien dit 
noodzakelijk is voor een grotere kans op arbeidsinschakeling. 

4. Gedurende de periode waarin een persoon op een participatieplaats werkzaamheden 
verricht, vindt begeleiding plaats. 

5.  De premie, bedoeld in artikel 10a, zesde lid, van de wet bedraagt € 100 per zes maanden, 
mits in die zes maanden voldoende is meegewerkt aan het vergroten van de kans op inschakeling in 
het arbeidsproces. 

Artikel 12. Persoonlijke ondersteuning 

Aan een persoon die behoort tot de doelgroep kan het college persoonlijke ondersteuning bij het 
verrichten van de aan die persoon opgedragen taken aanbieden in de vorm van structurele 
begeleiding indien hij zonder persoonlijke ondersteuning niet in staat is de aan hem opgedragen 
taken te verrichten. Persoonlijke ondersteuning wordt in ieder geval aangeboden als de werkgever 
ten behoeve van de werknemer een loonkostensubsidie als bedoeld in artikel 10d van de wet 
ontvangt of als de persoon die op een detacheringsbaan werkzaam is, behoort tot de doelgroep 
loonkostensubsidie in de zin van artikel 6, eerst lid sub e van de wet. 

Bijlage 2 :De Participatieladder. 
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