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02 - Zorg voor de mens

COMMUNICATIE

Openbaar
Publiceren op openbare besluitenlijst.
OPMERKINGEN VAN DE SECRETARIS

ONTWERPBESLUIT

Het college besluit:
-

Kennis te nemen van de uitkomsten onderzoek ‘vergroten efficiency Maatschappelijke Stages’.
Deze uitkomsten door te geleiden naar de Commissie Sociaal.

BESLUIT

DATUM

BEGROTINGSASPECTEN

Niet van toepassing (eventueel binnen een product)

FORMATIEASPECTEN

Dit voorstel heeft geen gevolgen voor de formatie.

ONTWERPTOELICHTING T.B.V. OPENBARE BESLUITENLIJST

In opdracht van de gemeenteraad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar een efficiëntere en
goedkopere invulling van de uitvoering van Maatschappelijke Stages. Uitkomst is dat de huidige
uitvoering door SCALA de beste garanties op een goede uitvoering biedt en bij de scholen voor VO op
het meeste draagvlak kan rekenen. De projectgroep Maatschappelijke Stages is bij het onderzoek
betrokken en samen met SCALA is gezocht naar een hernieuwde invulling die goed aansluit bij wat de
scholen wensen en bij de rol die zij zelf hebben. Het resultaat leidt tot een meer efficiënte en
goedkopere uitvoering door SCALA. In het nieuwe regeerakkoord is opgenomen dat Maatschappelijke
Stages geschrapt worden. Het schooljaar 2014/2015 is het laatste schooljaar dat deze stages uitgevoerd
worden. Voor gemeenten eindigt de financiering vanaf 2015 door een uitname uit het gemeentefonds
van € 20 miljoen structureel (bron: pagina's 49 en 50 van het regeerakkoord). In de nog komende
periode gaan we als gemeente door met Maatschappelijke Stages op de huidige voet maar geven
daarbij wél uitvoering aan de efficiencymaatregelen zoals voorgesteld in dit collegeadvies.
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AANLEIDING EN DOEL

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken voor een
efficiëntere en goedkopere uitvoering van de functie van stagemakelaar, met behoud van het huidige
kwalitatief goede niveau. Dit onderzoek heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden en de uitkomsten
worden nu aan het college aangeboden.

OVERWEGINGEN

In de raadscommissie Sociaal heeft een discussie plaatsgevonden over de uitvoering van de functie van
stagemakelaar door SCALA Welzijn. Een aantal fracties heeft aansluitend een motie ingediend en het
college de opdracht gegeven alternatieven voor de uitvoering te onderzoeken, die mogelijk zouden
kunnen leiden tot een efficiëntere en goedkopere uitvoering van de functies.
Wat is onderzocht?
In samenwerking met de projectgroep Maatschappelijke Stages en de stagemakelaar van de gem.
Enschede zijn 3 mogelijkheden voor uitvoering van de functie ‘stagemakelaar’ onderzocht.
Waar heeft het onderzoek toe geleid?
Alles afwegende bleek de optie van de huidige uitvoering door SCALA op het meeste draagvlak te
kunnen rekenen (twee van de drie scholen voor VO waren hiervan voorstander). Wel is de huidige
uitvoering door SCALA met de projectgroep en SCALA zelf geëvalueerd. Daaruit bleek dat bijstelling
nodig is in de huidige uitvoering door SCALA. Deze bijstelling leidt tot een uitvoering die beter aan zal
sluiten bij wat de scholen nodig hebben als aanvulling op hun eigen taak in de uitvoering van
maatschappelijke stages. Overlap in verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld in de begeleiding van
leerlingen en het geven van klassikale voorlichting) wordt geschrapt.
Met SCALA is besproken hoe de plaats van maatschappelijke stages binnen het Servicepunt Vrijwilligers
kan leiden tot een meer efficiëntere werkwijze. Daarbij gaat het om het samenbrengen van de taak die
het Servicepunt heeft op het gebied van vrijwilligerswerk met en voor jongeren.
Wat gaat er veranderen?
Het onderzoek leidt tot een hernieuwd Plan van Aanpak Maatschappelijke Stages vanaf 2013 van
SCALA. Dit plan sluit aan op de praktijk en de taken van de scholen en kan rekenen op draagvlak bij alle
partijen.
Het schrappen van het gebruik van de website Vet Vrijwillig en de personele inzet die daarmee gemoeid
is leidt tot een goedkopere uitvoering van de functie.
N.B. Aanvulling naar aanleiding van opmerking Cie Sociaal d.d. 28-11-2012
Vraag: In het Regeerakkoord is opgenomen dat de financiering aan gemeenten t.b.v.
Maatschappelijke Stages eindigt met ingang van 1-1-2015. Wat betekent dit vanaf dat
moment voor de Maatschappelijke Stages? Wat gaat de gemeente Hengelo dan doen?
Antwoord: Op 1-1-2015 zal de financiering van het Rijk aan de gemeente voor de uitvoering
van de stagemakelaarsfunctie eindigen. De scholen voor VO krijgen geen middelen voor de
uitvoering meer vanaf het schooljaar 2015/2016. Hoe gemeenten en scholen hier dan mee
om zullen gaan is nu nog ongewis. In principe betekent dit het einde van de Maatschappelijke
Stage. Zonder financiering door het Rijk is het moeilijk om als gemeente zelf middelen
beschikbaar te stellen voor een continuering van Maatschappelijke Stages. Een gemeente kàn
hier natuurlijk voor kiezen, maar dan is er sprake van nieuw beleid waar financiële dekking
voor gevonden moet worden. Het is te prematuur om over de wenselijkheid en haalbaarheid
hiervan nu al, twee jaar voordat de financiering gaat eindigen, een uitspraak te doen.
Omdat er in 2014 gemeenteraadsverkiezingen zijn, gaat een eventueel voorstel hierover over
de zittingsperiode van het huidige college heen. Een besluit hierover valt onder de
zeggenschap van een volgend college.
De projectgroep MaS zal eind 2013 een onderzoek instellen naar de gedachten en wensen van
scholen en leerlingen over nut en noodzaak van continuering van de MaS na het vervallen van
de wettelijke verplichting. In dit onderzoek wordt meegenomen of scholen de intentie
hebben de MaS op vrijwillige basis voort te zetten en of wij hiervoor zelf geld beschikbaar

willen stellen. De uitkomsten van dit onderzoek kan betrokken worden bij de overweging om
continuering van de MaS al dan niet op te nemen in een volgend collegeprogramma.

FINANCIËLE EN PERSONELE ASPECTEN

n.v.t.

VERVOLGTRAJECTEN EN -PRODUCTEN

n.v.t.

ADVIES AAN HET COLLEGE

Aan het college wordt voorgesteld:
-

Kennis te nemen van de uitkomsten onderzoek ‘vergroten efficiency Maatschappelijke Stages’.
Deze uitkomsten door te geleiden naar de Commissie Sociaal.

