
Agendanummer 8 Motie 1 

 

 

 

Motie opleidingskansen voor 50-plussers met behoud van uitkering 

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch bijeen in zijn openbare vergadering van 14 november 2017, 
gehoord de beraadslagingen in de Commissie Maatschappelijke Ontwikkeling op 1 november 2017 
over de Begroting 2018 
 

Constaterende 

 Dat er door WeenerXL en het Koning Willem I college achter de schermen hard gewerkt om 

een samenwerkingsverband op te zetten 

 Dit samenwerkingsverband er op is gericht om de kennis, kunde en ervaring van oudere 

(50plus) hoogopgeleide werkloze inwoners van de stad te benutten om samen met de 

stagebegeleiders van het KWI     studenten - en talenten van de toekomst - te begeleiden op 

hun stages.  

 Deze bijzondere werkervaringsplaatsen de 50 plusser behalve de mogelijkheid biedt zijn 

talenten, kennis, kunde en ervaring te gebruiken ten behoeve van de studenten tevens een 

geheel nieuw eigen netwerk op te bouwen 

 Dat met het opbouwen van dit netwerk de kans op werk word vergroot.  

 Er binnen WeenerXL inmiddels al een aantal kandidaten is geselecteerd die door het Koning 

Willem I college onder begeleiding zouden kunnen worden ingezet als stagebegeleiders. 

Overwegende dat 

 Er binnen het Koning Willem I college en andere ROC’s in de regio behoefte is aan 

gekwalificeerde stagebegeleiders 

 Dat wanneer kandidaten aan specifieke voorwaarden en eisen voldoen, er een 

mogelijkheid bestaat dat deze kandidaten een opleiding kunnen volgen die kans biedt op 

een baan. 

 Bij peiling gebleken is dat veel hoog opgeleide 50plussers, die al langere tijd zonder werk 

zitten en waarbij de kans op werk minimaal is, zeer enthousiast reageren op de 

mogelijkheid mee te kunnen doen aan dit project.  

Verzoekt het college: 

Dat wanneer blijkt dat kandidaat-stagebegeleiders voldoen aan alle door het ROC gestelde 

voorwaarden, kandidaten ruimte en mogelijkheid wordt geboden om binnen de 

uitkeringsmogelijkheden een opleiding te volgen met baanperspectief. 

 

Namens de Bossche VVD,  Namens CDA, 

Henry Liebregts    Mart van Nistelrooij 

http://www.bosschevvd.nl/

