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Maatschappelijke banen gemeente Oude-IJsselstreek 
 

 

Inleiding 
Op 19 november 2020 is in de commissie MO de notitie ‘Maatschappelijke banen in Oude-IJsselstreek’ 

besproken. Hierin is een beeld gegeven van de wijze waarop invulling gegeven kan worden aan de 

motie Maatschappelijke banen. Op basis van deze bespreking en de reactie vanuit de commissieleden, 

is dit memo opgesteld en wordt ter oordeelsvorming voorgelegd aan de commissie MO van 11 maart 

2021. Naast dit traject loopt ook een tweede traject rondom maatschappelijke banen samen met Start 

Foundation. Aan het einde van dit memo wordt uitgelegd wat de relatie is tussen deze twee trajecten. 

 

De maatschappelijke baan  
Landelijk voeren verschillende gemeenten (o.a. Rotterdam, Amsterdam en Assen) experimenten uit 

rondom de inzet van basisbanen of maatschappelijke banen. Deze basisbanen verschillen van vorm 

en werkwijze, er is geen eenduidige definitie voor. Binnen ons eigen beleid gaan we uit van de 

volgende omschrijving van maatschappelijke banen: 

 

Maatschappelijke banen zijn betaalde banen waarin aanvullend werk wordt gecreëerd dat anders niet 

wordt uitgevoerd. De nadruk ligt hierbij op maatschappelijk zinvolle werkzaamheden die de huidige 

maatschappelijke infrastructuur binnen de gemeente Oude-IJsselstreek versterken.  

 

De maatschappelijke banen die wij voor ogen staan bevatten de volgende kenmerken: 

 

 Het betreft additioneel werk en zijn gecreëerde functies in het publieke domein die zowel passend 

zijn bij de mogelijkheden van de werknemer als een behoefte vervullen bij een (maatschappelijke) 

organisatie. Hiermee wordt ook verdringing op de arbeidsmarkt voorkomen. 

 Deze banen kunnen een permanent karakter hebben voor mensen die niet op een andere manier 

aan het werk kunnen komen. Daar waar er wel doorstroommogelijkheden zijn naar een andere 

vorm van betaald werk, wordt de inwoner hiertoe de mogelijkheid geboden. De maatschappelijke 

banen zijn dus zowel gericht op participatie als op re-integratie. Uiteindelijk is het onze ambitie om 

iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt een betaalde baan aan te kunnen bieden. Dit laatste 

vraagt om een stelselwijziging.  

 Het gaat om betaald werk, dit betekent dat iemand die aan de slag gaat binnen een 

maatschappelijke baan een dienstverband krijgt met een loon op basis van het wettelijk 

minimumloon. Omdat deze banen ook een permanent karakter kunnen hebben, vinden we het van 

belang dat de werknemer een loon krijgt op basis van het wettelijk minimumloon met redelijke 

secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals vakantietoeslag en mogelijkheid tot pensioenopbouw).  

 Werken moet lonen. Dit betekent dat als iemand vanuit een bijstandsuitkering aan de slag gaat in 

een maatschappelijke baan, deze persoon er op vooruit moet gaan. We hebben hiertoe de 

mogelijkheden onderzocht tot aanpassing van ons huidige minimabeleid, waarbij we draagkracht 

willen toepassen op het gebruik van de meedoen- en kindregelingen. Hier dient nog besluitvorming 

over plaats te vinden. 

 

Doelgroep 
De doelgroep bestaat uit inwoners met een bijstandsuitkering, waarvoor het moeilijk is om uit te 

stromen naar regulier werk. Vaak zijn ze al geruime tijd aangewezen op een bijstandsuitkering. Zij 
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beschikken daarentegen wel over arbeidsvermogen en zijn in staat tot het verdienen van het Wettelijk 

Minimumloon.  

 

Binnen de huidige reguliere arbeidsmarkt is het voor deze inwoners zeer moeilijk om een betaalde 

baan te krijgen. Bedrijven binnen deze reguliere arbeidsmarkt streven maximale efficiëntie na. De 

praktijk laat zien dat langdurig werklozen in deze arbeidsmarkt nauwelijks een kans krijgen. Met het 

creëren van maatschappelijke banen vergroten we de mogelijkheden in aanbod van banen voor deze 

inwoners. 

 

We schatten in dat zeker bij de voorbereiding en begin van een maatschappelijke baan intensieve 

begeleiding en coaching nodig is om de werknemer die de maatschappelijke baan gaat vervullen een 

goede start te geven.  

 

Positie ten opzichte van andere instrumenten 
De maatschappelijke baan is één van de verschillende vormen en instrumenten die de gemeente 

Oude-IJsselstreek kan aanbieden aan de doelgroep Participatiewet. Het onderscheidt zich van 

vrijwilligerswerk of werken met behoud van uitkering, doordat er loon wordt betaald. Het onderscheidt 

zich ook van de baanafspraakbanen en beschut werk banen. Deze laatste banen zijn namelijk bedoeld 

voor mensen die niet in staat zijn tot het verdienen van het Wettelijk Minimumloon door een 

arbeidsbeperking.  

 

Rol loopbaanbegeleider 
Ons uiteindelijke doel is dat we voor iedere inwoner die een bijstandsuitkering aanvraagt een divers 

aanbod aan maatschappelijke banen, gesubsidieerde banen en reguliere banen kunnen aanbieden. 

Passend bij de mogelijkheden en wensen van de individuele inwoner. De loonbaanbegeleider gaat 

hiervoor via een methodische en professionele aanpak het gesprek aan met de inwoner, waarbij de 

inwoner wordt begeleid bij de route naar werk (of andere vorm van activering). Deze route kan voor 

iedere inwoner verschillend zijn, waarbij de invulling van een maatschappelijke baan één van de 

mogelijkheden is. 

 

Soorten werkzaamheden 
In dit voorstel verstaan we onder maatschappelijke banen additionele werkzaamheden binnen het 

publieke domein die anders niet vervuld worden. Zonder uitsluitend te willen zijn, zien we verschillende 

mogelijkheden binnen de volgende sectoren: 

 

- Zorg: facilitaire taken op het gebied van onderhoud, beheer, toezicht, klussen, vervoer en 

ondersteuning. Maar ook taken die niet zorg gerelateerd zijn, maar wel van belang zijn voor het 

verbeteren van de welzijn van bewoners van zorginstellingen, zoals bewoners bezoeken, koffie 

brengen, klusjes doen; 

- Onderwijs: onderhoud en beheer van gebouwen en tuinen. Taken als gastheer/gastvrouw of 

conciërgetaken; 

- Sport: Ondersteunende werkzaamheden binnen sportverenigingen, zoals 

onderhoudswerkzaamheden, gebouwenbeheer, ondersteunende kantinewerkzaamheden; 

- Cultuur: Ondersteunende werkzaamheden bij culturele evenementen, zoals gastheer/gastvrouw, 

taken bij de voorbereiding en uitvoering van evenementen, klusjes; 

- Ondersteunende werkzaamheden bij het leefbaar houden van de wijk, zoals klusjes en onderhoud 

in buurthuizen,  ondersteuning bij onderhoud van de openbare ruimtes zoals begraafplaatsen en 
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speeltuinen. Ondersteunende taken bij het versterken van de sociale cohesie en voorkomen van 

eenzaamheid, zoals bezoeken van zelfstandig wonende ouderen, taalhulp bij mensen met een 

taalachterstand, etc.  

- Ook willen we als gemeente het goede voorbeeld geven. Binnen de gemeentelijke organisatie en 

binnen de organisatie STOER bieden we ruimte voor de invulling van maatschappelijke banen.  

 

Bovenstaande werkzaamheden zijn niet volledig, maar geven een indicatie om welk soort 

werkzaamheden het zou kunnen gaan. Met maatschappelijke organisaties binnen de genoemde 

sectoren gaan we in gesprek welke mogelijkheden zij zelf zien en wat volgens hen nodig is om deze 

maatschappelijke banen te kunnen creëren.  

 

Uitvoering, organisatie en werkwijze  
Omdat het om een nieuw instrument gaat, willen we starten met 10 tot 20 maatschappelijke banen. Dit 

is ook afhankelijk van de financiële mogelijkheden. Ter vergelijking: de gemeente Assen is dit jaar 

gestart met een pilot met als doel zes tot zeven basisbanen te realiseren, de gemeente Groningen is 

vorig jaar gestart en heeft inmiddels 25 banen gerealiseerd, en de gemeente Rotterdam is vorig jaar 

gestart met een experiment met als doel 10 tot 20 (wijk)basisbanen te realiseren.  

 

We verwachten niet dat de maatschappelijke organisaties waar we deze maatschappelijke banen 

willen beleggen voldoende middelen hebben om deze inwoners zelf een dienstverband aan te bieden. 

Op basis van gelijkwaardig partnership willen we samen met deze organisaties invulling geven aan 

deze maatschappelijke banen. Vanuit een gezamenlijke betrokkenheid vragen we van deze organisatie 

een bijdrage in de vorm van een (redelijke) vergoeding. Daarnaast moeten ze in staat zijn functioneel 

leiding te geven aan de werknemer. Vanuit STOER wordt persoonlijke begeleiding en coaching 

geboden door de loopbaanbegeleider/jobcoach. 

 

Bij de start van de inzet van maatschappelijke banen werken we met tijdelijke dienstverbanden. Een 

nadeel hierbij is dat de deelnemer de kans loopt om na beëindiging van dit tijdelijke dienstverband 

weer terug te vallen naar een bijstandsuitkering. Van belang is dat op dit punt verwachtingen helder 

worden gemaakt. We streven er naar om uiteindelijk structurele maatschappelijke banen aan te 

kunnen bieden. Dat is afhankelijk van de beschikbare middelen. 

 

In de ideale situatie vervult STOER het werkgeverschap en verzorgt de loonbetaling. Omdat STOER op 

dit moment nog niet beschikt over een salarisadministratie en –systeem, is het voorstel om bij de start 

van maatschappelijke banen te werken met een organisatie die de verloning en salarisadministratie 

verzorgt.  

 

Wat betreft de arbeidsvoorwaarden gaan we onderzoeken of de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe 

CAO participatiewet (die per 1 juli in werking treedt) ook geschikt zijn voor onze maatschappelijke 

banen. Op deze manier zullen er geen verschillen in arbeidsvoorwaarden optreden tussen de 

baanafspraken/beschut werk en de maatschappelijke banen. 

 

Financiering 
Bij de financiering van de maatschappelijke hanteren we de volgende uitgangspunten: 

- We betalen een loon ter hoogte van het Wettelijk Minimumloon. We gaan uit van dienstverbanden 

op basis van 28 uur (0,7 fte). De loonkosten inclusief werkgeverslasten zijn in dit geval rond de 

€19.600 euro per jaar. 
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- De organisatie waar de inwoner gaat werken, betaalt een vergoeding van rond de € 4.000. Dat is 

een inschatting die nog niet is afgestemd met potentiele maatschappelijke organisaties.  

- Voor de bemiddelings- en begeleidingskosten, de kosten voor verloning/administratie en 

eventuele opleidingskosten gaan we uit van een kostenpost ad € 8.000.  

 
Wanneer we uit gaan van 10 banen op basis van een jaarcontract, en een vergoeding van € 4.000 euro 

die door de maatschappelijke organisatie wordt betaald, komen we uit op de volgende totaalkosten: 

27.600-4.000 = 23.600 x 10 = €236.000 euro. Als we kiezen voor een half jaar contract dan komen de 

totaalkosten op €118.000. 

 

De besparing op de uitkering (€15.000) is in deze berekening niet meegenomen, omdat deze niet 

direct inzetbaar is  voor de financiering van de maatschappelijke baan. De besparing houdt wel in dat 

het aan het eind van het jaar minder geld wordt uitgegeven aan uitkeringen. Dit vertaalt zich in een 

minder groot tekort op het BUIG-budget.  

 

Maatschappelijk rendement 
Een baan voor iedereen is ons ultieme doel, want wij zijn er van overtuigd dat werken in welke vorm 

dan ook bijdraagt aan het zelfvertrouwen en geluk van onze inwoners. Wanneer een inwoner in plaats 

van een (langdurige) bijstandsuitkering een maatschappelijke baan kan vervullen, levert dit o.a. een 

bijdrage aan het verhogen van het welzijn en aan de gezondheid van de betrokken inwoner (en zijn 

omgeving). Maar het kan ook in brede zin maatschappelijke waarde opleveren, bijvoorbeeld kan een 

maatschappelijke baan de leefbaarheid in de wijk versterken. Het is de moeite waard om dit 

maatschappelijk rendement in de businesscase mee te nemen. Als voorbeeld: Amsterdam heeft een 

onderzoek uitgevoerd naar het maatschappelijk rendement van basisbanen. Uit hun onderzoek blijkt 

dat elke geïnvesteerde euro € 1,20 aan maatschappelijk rendement genereert.  

 

Relatie tot maatschappelijke banen Start Foundation 
Naast dit initiatief zijn we tegelijkertijd met Start Foundation op zoek naar een andere invulling van 

maatschappelijke banen. Doel daarbij is om te komen tot een privaat-publieke samenwerking waarbij 

private bedrijven met een groot maatschappelijk belang - maar waarvan de activiteiten op dit moment 

nog niet rendabel te maken zijn -  gecombineerd worden met medewerkers die normaal gesproken niet 

zouden doorstromen naar een reguliere baan. Denk hierbij aan startups op het gebied van 

milieuverbetering of dienstverlening aan ouderen.  Het verschil zit met name in het feit dat de 

samenwerking start bij een private organisatie met maatschappelijk relevante activiteiten en het feit 

dat de businesscase privaat-publiek gefinancierd wordt. De maatschappelijke banen zoals voorgesteld 

in dit memo worden georganiseerd binnen het publieke domein, en ook gefinancierd uit publieke 

middelen. 

 

Door zowel in te steken op samenwerking met private partners als op het creëren van 

maatschappelijke banen in het publieke domein, zijn we in staat om een zo divers aanbod aan banen 

te realiseren. Daarnaast kunnen we bij beide vormen van maatschappelijke banen leren van de 

ervaringen die we hiermee opdoen.  

 

Verdere besluitvorming 
In de bespreking van de commissie MO op 11 maart wordt om een oordeel gevraagd over het voorstel 

en kunnen aanvullende kaders worden meegegeven. Onze wens is om op de korte termijn concreet 

aan de slag te gaan met de invulling van deze maatschappelijke banen. Na bespreking in de 
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commissie MO neemt het college een besluit over de invulling van de maatschappelijke banen. Dit 

wordt in de vorm van een collegevoorstel opgesteld, waarbij we binnen de beschikbare middelen aan 

de slag gaan met de uitvoering van deze maatschappelijke banen. Mocht in de loop van de tijd toch 

blijken dat het huidig beschikbare budget niet toereikend is, dan komen we - indien dit nodig is - terug 

bij de gemeenteraad voor extra financiering. 

 

  


