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Onderwerp: Evaluatie Project Makelaar Maatschappelijke Stages 2009-2010 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Bij behandeling van 3e Programmamonitor 2010 door de gemeenteraad is door de PvdA gevraagd 
wanneer de evaluatie Maatschappelijk Makelaar aan de raad zou worden aangeboden. 
De rol van Maatschappelijke Makelaar is in de jaren 2009 en 2010 vervuld door Stichting Sport en 
Welzijn. In april 2009 heeft het College van B&W dat besloten. Naar aanleiding van de daarover 
gemaakte afspraken in de subsidiebeschikking heeft Stichting Sport en Welzijn een tweetal 
tussentijdse verslagen geleverd in maart en in juli 2010, daarnaast is er in oktober 2010 een 
evaluatieoverleg geweest tussen Stichting Sport en Welzijn en de gemeente.  
Hieronder volgt een korte samenvatting van de resultaten. Voor een meer uitgebreid overzicht 
verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. Hierin staan de, in de subsidiebeschikking van 2009, 
gemaakte prestatieafspraken vermeld, samen met de behaalde resultaten. 
 
Een korte samenvatting van de behaalde resultaten: 
In het schooljaar 2009-2010 hebben er 238 leerlingen stage gelopen. Afgesproken was dat er 500 
leerlingen stage zouden lopen. Het is voornamelijk aan de scholen te wijten dat er minder 
leerlingen stage liepen dan was afgesproken.  In schooljaar 2010-2011 zullen er minimaal 350 
leerlingen stage lopen.  
In het schooljaar 2009-2010 hebben er 38 leerlingen een stage gelopen bij een sportvereniging.  
In het schooljaar 2009-2010 hebben er 89 organisaties een stageplek aangeboden aan leerlingen 
die een maatschappelijke stage wilden lopen. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft het college besloten dat Stichting Sport en Welzijn de rol van 
Maatschappelijk Makelaar in de jaren 2011 en 2012 weer zal gaan vervullen en dat voor het einde 
van 2012 een eindevaluatie over het Maatschappelijk Makelaarsproject uitgevoerd zal worden, 
waarbij definitief wordt besloten wie de rol van Maatschappelijk Makelaar vanaf 2013 zal vervullen. 
 
Middels de indiening van deze brief, met bijlage gaat het college ervan uit dat de raad over de 
evaluatie van het Project Makelaar Maatschappelijke stages 2009-2010 voldoende is 
geïnformeerd. Aan het einde van 2012 zal, zoals eerder genoemd, een eindevaluatie plaatsvinden 
van dit project. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,                                                 de burgemeester, 
 
 
 
Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele          Mw. A. Attema 
 
 
 
 
 


