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Geachte raadsleden,

Op 31 mei 2016 is door uw raad het initiatiefvoorstel 'Projectplan invoering Meedoenbanen' aangenomen. 
Het plan is om 20 Meedoenbanen te realiseren in een periode van 2 jaar (van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019) 
voor kwetsbare groepen met een inzet van 16 uur per week gedurende 1 jaar.

We zijn nu 3 jaar verder en de tijd is gekomen om het project af te ronden en aan te geven hoe we verder 
willen met het instrument Meedoenbanen.

Doel Meedoenbanen
Een Meedoenbaan biedt kwetsbare groepen ondersteuning 
zodat het vermogen om een maatschappelijke bijdrage te 
leveren optimaal benut wordt en deze inwoners volwaardig aan 
de samenleving kunnen deelnemen door de vaardigheden die zij 
ontwikkelen. 

Het gaat hier om inwoners die of geïsoleerd leven of alleen 
sociale contacten buitenshuis hebben, op trede 1 of 2 van de 
participatieladder staan. 

Het doel van de Meedoenbaan is dat zij zich ontwikkelen tot 
deelname aan georganiseerde activiteiten of onbetaald werk 
(vrijwilligerswerk) kunnen doen, dat zij 1 tot 2 treden op de 
Participatieladder stijgen. WPDA heeft Saaksumborg ingehuurd 
om deze 20 banen te realiseren. 

Tussenevaluatie 2019
Op 12 maart 2019 heeft uw raad een tussenevaluatie ontvangen. In deze tussenevaluatie is aangegeven 
dat in 1,5 jaar tijd 12 Meedoenbanen zijn ingevuld en dat het lastig is om geschikte inwoners te vinden die 
zich op de eerste 2 treden van de participatieladder bevinden. 

Uw raad heeft toen ingestemd met het verlengen van het project met 1 jaar tot 1 juli 2020 om alsnog de 8 
Meedoenbanen te kunnen realiseren en met het uitbreiden van de doelgroep naar inwoners met een 
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
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Eindevaluatie 2020
Het eindresultaat is dat in totaal 26 inwoners hebben deelgenomen aan het project Meedoenbanen.

Eindresultaten deelnemers aan de Meedoenbanen:
In totaal waren er 26 deelnemers:

 In totaal zijn 18 trajecten inmiddels beëindigd
- 3 deelnemers kregen betaald werk, zij stroomden versneld uit. Van 2 deelnemers was 

dit niet duurzaam;
- 7 deelnemers hebben het volledige traject van 24 maanden doorlopen en zijn 

vrijwilligerswerk blijven doen;
- 8 deelnemers hebben het traject afgerond.

 8 deelnemers zitten nog in een traject.
7 deelnemers hebben het traject voortijdig afgebroken (en worden niet meegerekend met het totaal 
aantal deelnemers):

- 4 vanwege problematiek/ziekte;
- 2 door verhuizing;
- 1 doordat de partner werk heeft gevonden.

Er kan vastgesteld worden dat het verruimen van de doelgroep naar trede 3: grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt heeft geleid tot betere resultaten. Boven verwachting kregen 3 deelnemers betaald werk, zij 
stroomden versneld uit. Van 2 deelnemers was dit niet duurzaam, wat betekent dat deze deelnemers 
weer ingestroomd zijn bij WPDA.
87,5 % van de deelnemers is vrijwilligerswerk blijven doen, dit komt geheel overeen met het doel van de 
Meedoenbaan.

Financiën
Voor de uitvoering was initieel een bedrag van € 110.000,- beschikbaar gesteld. Dit is bij de begroting 
van 2017 bijgesteld naar € 55.000,-. Destijds is de inschatting gemaakt dat de kosten minder hoog 
zouden worden.

In 2019 is in de raadsvergadering van 12 maart besloten dat € 30.435,- na de initiële looptijd van het 
project (1 juli 2019) nog een jaar beschikbaar blijft om ervoor te kunnen zorgen dat de 8 open plekken 
voor Meedoenbanen ingevuld kunnen worden.

De totale uitgaven voor de meedoenbanen bedroegen € 77.700,- incl. btw. Geconstateerd kan worden 
dat ten opzichte van het voor het initiatiefvoorstel meedoenbanen beschikbaar gestelde budget van € 
55.000 sprake is van een budgetoverschrijding van € 22.077,-. Dit ondanks dat richting Saaksumborg en 
WPDA de gecorrigeerde begroting van € 110.000 naar € 55.000,- gecommuniceerd is. 
WPDA was opdrachtnemer voor het realiseren van 20 Meedoenbanen. Specifiek voor deze taak heeft 
WPDA het re-integratiebureau Saaksumborg ingehuurd. De kosten van de Meedoenbanen is door WPDA 
gedeclareerd als onderdeel van het totale re-integratiebudget. Hierdoor zijn de kosten niet ten laste 
gekomen van het budget van het initiatiefvoorstel.

Over 2020 zal het restantbedrag van € 20.751,50 incl. BTW ten laste van de gemeente gebracht worden. 
Deze kosten kunnen gedekt worden uit het in de najaarsbrief opgevraagde restantbudget meedoenbanen 
van € 30.000,- hierdoor is er geen extra budget nodig.

Conclusie
Activering werkt op tal van terreinen positief. Bij de deelnemers groeien eigenwaarde en zelfvertrouwen, 
als ze verantwoordelijkeid dragen voor taken in reguliere organisaties. Er zijn diverse organisaties die 
graag plaatsen ter beschikking stellen, waardoor de samenleving meer inclusief kan worden.

87,5 % van de deelnemers is vrijwilligerswerk blijven doen. Dit is een mooi resultaat en komt geheel 
overeen met het doel van de Meedoenbaan. Dit leidt tot de conclusie dat het instrument Meedoenbaan 
voor bepaalde inwoners met een bijstandsuitkering uitermate geschikt is om 1 à 2 stappen op de 
participatieladder te zetten. 
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Het college heeft in haar vergadering van 9 november 2020 besloten om aan WPDA de opdracht te 
geven om de Meedoenbaan als regulier instrument in te zetten voor inwoners voor wie de Meedoenbaan 
geschikt is. Daarnaast zal WPDA rapporteren hoeveel Meedoenbanen er zijn ingezet voor inwoners van 
Tynaarlo in de bestuursrapportage zodat de voortgang gemonitord kan worden.

Vragen
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met Marian Ottens, via m.ottens@tynaarlo.nl of 
0592 266 751.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen
gemeentesecretaris burgemeester
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