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1 Tussenevaluatie Meedoenbanen

Onderwerp
Tussenevaluatie Meedoenbanen
Gevraagd besluit
1 Instemmen met het beschikbaar houden van het budget à € 30.245,- na de looptijd van het
project (1 juli 2019) om ervoor te kunnen zorgen dat de 8 open plekken voor Meedoenbanen
ingevuld kunnen worden;
2 Instemmen met het uitbreiden van de doelgroep voor Meedoenbanen naar inwoners op de derde
trede van de participatieladder met een grotere afstand naar de arbeidsmarkt
3 Instemmen met het tegelijkertijd beschikbaar houden van Meedoenbanen voor de huidige groep
en er zorg voor dragen dat nieuwe mensen in deze groep met voorrang in aanmerking komen
voor een Meedoenbaan;
4 Aan Werkplein Drentsche Aa de opdracht geven om punt 2 en 3 verder uit te voeren.
Wat willen wij hiermee bereiken?
De gemeente kent 385 inwoners die in de bijstand zitten, hiervan valt ongeveer de helft onder de
Participatiegroep. De groep inwoners die in aanmerking komt voor een Meedoenbaan is zeer
beperkt. Een grote groep kandidaten in de participatiegroep kan niet deelnemen vanwege ziekte of
andere beperkingen. Dit betekent dat in deze groep weinig kandidaten beschikbaar zijn voor de nog
8 beschikbare Meedoenbanen. Voor deze beschikbare Meedoenbanen willen we graag een andere
groep inwoners in de bijstand benaderen. We merken in de huidige hoogconjunctuur dat het aantal
cliënten in de bijstand met een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt groeit. Deze afstand tot
de arbeidsmarkt kenmerkt zich vaak door het ontbreken van sociale vaardigheden en het ontbreken
van een arbeidsritme. De Meedoenbaan kan voor deze groep een prima instrument zijn.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
De tussenevaluatie Meedoenbanen kent een aantal aanbevelingen om de beschikbare banen in te
vullen. Deze aanbevelingen leggen wij vanavond aan u voor.
Wat ging er aan vooraf
Op 31 mei 2016 is door de gemeenteraad het initiatiefvoorstel ‘projectplan invoering
Meedoenbanen’ aangenomen. De Meedoenbanen zijn bedoeld als vangnet voor hen die een grote
afstand tot de arbeidsmarkt hebben en voor wie vrijwilligerswerk te zwaar is. Het doel van de
Meedoenbanen is om kwetsbare inwoners ondersteuning te bieden, zodat het vermogen om een
maatschappelijke bijdrage te leveren optimaal benut wordt en men volwaardig aan de samenleving
kan deelnemen.
Werkplein Drentsche Aa heeft de opdracht gekregen om in de periode tussen januari 2017 en juli

2019 20 Meedoenbanen te realiseren. Werkplein Drentsche Aa heeft hiervoor Saaksumborg
ingehuurd. Saaksumborg is een gespecialiseerd re-integratiebureau dat veel ervaring heeft op dit
gebied.
De tussenevaluatie heeft betrekking op de periode januari 2017 – september 2018. In deze periode
zijn 12 Meedoenbanen gerealiseerd.
Conclusie
1
De Meedoenbaan is een goed middel voor een kwetsbare groep inwoners die langdurig
in de bijstand zit om te kunnen participeren in de samenleving.
2
Na 1,5 jaar zijn er nog 8 plekken beschikbaar en de toestroom van kandidaten die
onder de categorie ‘Participatieklanten’ vallen is volledig benut. 2 inwoners zijn
uitgestroomd naar een baan.
3
De maatwerkopdracht aan Werkplein Drentsche Aa om niet te sterk aan de categorieën
vast te gaan zitten wordt niet ter hand genomen.
Aanbevelingen
1
De groep inwoners die voor een Meedoenbaan in aanmerking komt uitbreiden naar
cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
2
Aandacht voor de groep inwoners die onder de Participatie vallen blijft, hiervoor wordt
vanuit Werkplein Drentsche Aa via de Participatieconsulent specifiek aandacht
geschonken.
Hoe informeren we de inwoners?
Inwoners die in aanmerking komen voor een Meedoenbaan worden eerst geselecteerd en
benaderd door Werkplein Drentsche Aa.
Wanneer gaan we het uitvoeren?
Na goedkeuring van het raadsvoorstel wordt de aanvullende opdracht aan Werkplein Drentsche Aa
in het periodiek overleg gegeven.
Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor de uitvoering is een bedrag van € 110.000,- beschikbaar gesteld. Bij de begroting 2017 is dit
bedrag bijgesteld naar € 55.000,-. De reden hiervoor was dat duidelijk werd dat de kosten minder
hoog zouden zijn dan verwacht. Op dit moment is een bedrag van € 24.755,00 uitgegeven.
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,
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Betreft:
Raadsvoorstel Tussenevaluatie Meedoenbanen
De raad van de gemeente Tynaarlo;

B E S L U I T:
1 Instemmen met het beschikbaar houden van het budget à € 30.245,- na de looptijd van het project
(1 juli 2019) om ervoor te kunnen zorgen dat de 8 open plekken voor Meedoenbanen ingevuld
kunnen worden;
2 Instemmen met het uitbreiden van de doelgroep voor Meedoenbanen naar inwoners op de derde
trede van de participatieladder met een grotere afstand naar de arbeidsmarkt
3 Instemmen met het tegelijkertijd beschikbaar houden van Meedoenbanen voor de huidige groep en
er zorg voor dragen dat nieuwe mensen in deze groep met voorrang in aanmerking komen voor
een Meedoenbaan;
4 Aan Werkplein Drentsche Aa de opdracht geven om punt 2 en 3 verder uit te voeren.

Vries, 26 februari 2019

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

Voorzitter

P. Koekoek,

griffier

