
s$
,WI'I6E'IV0^{fV 

.

ÜuAaJIÅQJAA

ang

wl

Hee

MOTIE SUBSIDIE VOOR BMNBREKER

Uitleg over de werkzaamheden die baanbreker doet

Stichting Het is Netwerken is opgericht voor en door werkzoekende 45-plussers in de regio Haarlem

en Kennemerland. Baanbreker is een 7-weken durend traject voor oudere werkzoekenden en

onderdeel van de activiteiten van Stichting Het is Netwerken (HiN). Deze draait volledig op
vrijwilligers.

Om de optimale kwaliteit van de benodigde train¡ngen, workshops, begeleiding en coaching te
kunnen blijven garanderen ontvangen de organisatoren nu wel een financiële tegemoetkoming. Dit

wordt gefinancierd door sponsoring door Stichting Nelis van Dril uit Heemstede en subsidie van de
gemeente Haarlem. Dit is echter niet genoeg.

60%van de deelnemers aan BaanBreker vindt binnen een half jaar na het zeven weken durende
traject betaald werk.

Als u meer wilt weten kunt u op de website www.hetisnetwerken.nu meer informatie vinden.

De Gemeenteraad van Heemstede op 9 November in vergadering bijeen,

Co nstate re n de

Er steeds meer mensen van een uitkering naar een baan komen maar dat de groep mensen

boven de 45 hierbij sterk achterblijft.

Dat UWV en pasmatch mensen helpen tot en met een MBO opleidingsniveau maar mensen

die daarboven opgeleid zijn het zelf moeten doen en alleen slechts hulp krijgen bij het
opstellen van een CV en minimale cursusmogelijkheden, maar wel doorverwezen worden
naar "het is netwerken" en dus ook Baanbreker.

Baanbreker zorgt er tot nu toe voor dat 6OYovan de mensen die deze intensieve cursus volgt
binnen een halfjaar een andere baan hebben

Overwegende

r Dat we alle mensen moeten helpen zo snel mogelijk uit de uitkeringssfeer te komen richting
een nieuwe baan

. Omdat een groot percentage (60%)een baan vindt binnen een half jaar

. Gebleken is dat er in Heemstede 85 mensen in deze doelgroep zitten. Daarnaast zitten er nog

54 mensen in Heemstede in de bijstand die een arbeidsverplichting hebben, in hoeverre deze

in aanmerking komen voor dit traject zou ook uitgezocht kunnen worden.

Roept het college op:

Om te onderzoeken of er naast Baanbreker ook andere instanties zijn die deze mensen op deze

manier helpen in Heemstede en als dit niet het geval is een intensievere samenwerking hiervoor te
starten en ook financiële ruimte te vinden voor deze vergeten groep uitkeringsgerechtigden die
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graag weer mee willen tellen in de maatschappij. Te bezien of het geld voor een subsidle kan komen

uit het het soclaal domein.

En gaat over tot de orde van de dag.
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