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Alternatief voor de Meesterbeurzen, project 56-plus schoolwerk

Geachte heer van Grieken,
Wij hebben het advies van de Cliëntenraad Participatiewet ’s-Hertogenbosch d.d. 22 november
2017 ontvangen. Hiervoor onze dank.
Het advies gaat over het alternatief voor de Meesterbeurzen.
We voerden inderdaad geen concreet onderzoek uit naar de achterblijvende vraag. Helaas bleken
de Meesterbeurzen in verschillende gemeenten geen succes. We verwachten dat er weinig verschil
zit tussen die steden en de gemeente ’s-Hertogenbosch. De Meesterbeurzen verdwijnen echter
niet. We verlagen alleen het aantal beurzen. Daarmee houden we die optie open.
In eerste instantie gaan we met ons voorstel naar basisscholen. Hiermee bieden we een kans aan
om de werkdruk van leraren te verlagen. We hebben goede contacten met de scholen. Het is nog
niet duidelijk welke functies we creëren. In een latere fase gaan we naar de scholen met een
duidelijk voorstel. We werken vanuit de vraag. Het gaat om de behoefte van de scholen en het
maken van een zo goed mogelijke match. We staan open voor verschillende takenpakketten.
Leeftijd speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt. Het is een feit dat 56-plussers soms moeten
omgaan met een onwelwillende arbeidsmarkt. Daarentegen is werkervaring ook belangrijk om de
kansen te vergroten. De omstandigheden op de arbeidsmarkt veranderen snel. Er is meer vraag
naar werknemers. Met ‘56-plus schoolwerk’ zorgen we voor twee jaar concrete werkervaring en
geven we begeleiding. Dat draagt concreet bij aan het CV van de mensen die deze tijdelijke banen
gaan invullen.

Het budget vanuit de Meesterbeurzen is €60.000 in 2018 en 2019. We vragen de scholen om een
gelijkwaardige bijdrage. Op deze manier kunnen we 5 fte aan functies creëren. Het is onwenselijk
om zelf een alternatief op onze eigen afdelingen aan te bieden. Dan valt de bijdrage weg en is er
ruimte voor 2,5 fte. Dat zou een zeer geringe oplossing zijn.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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