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De basisbaan

 Achtergrond

 Wat is een basisbaan?

◼ Extra werkgelegenheid

◼ Voor mensen die niet op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag kunnen

◼ Taken met maatschappelijke meerwaarde

◼ Taken worden vastgesteld door partijen in de wijken
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Taken en medewerkers

Kandidaten
• Participatiewet
• Aantoonbaar (op basis van 

activiteiten in het verleden) de 
stap naar betaald werk niet 
kunnen maken

Organisaties die werk inbrengen 
(op basis van uitkomsten 
wijkbijeenkomsten) en een 
bijdrage leveren.

Taken

Koppelen van taken aan 
medewerkers
• keuze

Begeleiding
• Werk (per wijk)
• Individuele voortgang 3



Arbeidscontract

 Mensen (voorlopig) in dienst binnen specifiek onderdeel (BV) 
van gemeentelijke organisatie (per 01/01/2020)

◼ Tijdelijke oplossing

◼ Gemeentelijke zeggenschap

 We volgen (deels of geheel) cao wsw of vergelijkbaar

 Aantal uren in principe 32 per week

◼ Streven naar financiële zelfredzaamheid

◼ Afwijken op basis van wensen en mogelijkheden deelnemers

 Inkomensgevolgen actief in beeld
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Financiën

 €700.000 beschikbaar voor 40 banen

 Werkelijke kosten afhankelijk van uitkomsten wijksessies 
en ontwikkelingen WAB

 Voorlopige inschatting (per volledige baan)

 Feitelijke kosten onderdeel evaluatie

Loonkosten € 28.000
Organisatiekosten (werkgeverschap en begeleiding) € 8.000
Bijdrage werk biedende partijen -€ 5.000
Totaal € 31.000
Inzet uitkeringen -€ 14.000
Totaal € 17.000
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Evaluatie en monitoring
• Evaluatieonderzoek door Hanzehogeschool

• Maatschappelijke opbrengsten en kosten
• Is het gelukt?
• Zijn welzijn en inkomen van deelnemers verbeterd?
• Is de leefbaarheid van de wijk versterkt?
• Wat zijn de kosten (en opbrengsten)?
• Succes- en faalfactoren
• Lessen voor vervolg:

• Werkgeverschap 
• Arbeidsvoorwaarden (cao)
• Functiebeschrijvingen

• Monitoring
• Aantallen
• Aard van het werk
• Financiën
• Ervaringen

Begeleidingsgroep:
• Vakbond
• Cliëntenraad
• Hanzehogeschool
• Start Foundation
• Rijksuniversiteit Groningen
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Planning

Activiteit Datum

Gesprekken in drie wijken Oktober 2019

Afspraken met drie begeleidingsorganisaties Oktober 2019

Gesprekken met potentiële kandidaten Oktober/november 2019

Vaststellen eerste set takenpakketten (15) November 2019

Matching kandidaten en takenpakketten November 2019

Afspraken met werk biedende partijen November 2019

Arbeidsvoorwaarden en werkgeverschap 

vastgesteld

November 2019

In dienst eerste basisbaanmedewerkers en 

start uitvoering werkzaamheden

1 januari 2020
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