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Agendapunt 3 

MOTIE 11 

Meesterbeurs voor Roosendaalse oudere werkzoekenden (50-plus) 
 

De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 
 

Constaterende dat  

 Eenmaal werkloos het voor mensen van 50 jaar en ouder moeilijk is om een nieuwe baan te 
vinden; 

 Recent er een instrument is geïntroduceerd dat 50-plussers succesvol naar de arbeidsmarkt 
kan bemiddelen: de Meesterbeurs, een initiatief van de gemeente Tilburg en Eindhoven en 
de hoogleraar arbeidsmarktbeleid, prof. Ton Wildhagen; 

 De Meesterbeurs het volgende biedt: Een half jaar stage lopen met behoud van uitkering.  
Na afloop van de stage ontvangt de 50-plusser van de Meesterbeurs €150,- per gewerkte 
maand. Dit bedrag wordt niet ingehouden op de uitkering; 

Overwegende dat  

 De Meesterbeurs een innovatief instrument is om de kansen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren voor oudere werkzoekenden; 

 De Meesterbeurs in de kwaliteiten en competenties van de 50-plusser gelooft die buiten het 
arbeidsproces staat; 

 
Van mening dat  

 Het belangrijk is om naast de kennis van de jongeren ook te investeren in de ervaring van de 
ouderen; 

 50-plussers vele talenten hebben en de nodige werk- en levenservaring hebben opgedaan;  

 Alle Roosendaalse 50-plussers een kansrijke ‘doorstart’ op de arbeidsmarkt verdienen; 

 De Meesterbeurs 50-plussers deze nieuwe start op de arbeidsmarkt biedt; 

 
Verzoekt het college  

1. Inlichtingen in te winnen bij de initiatiefnemers en de gemeenten Tilburg en Eindhoven over 
de meesterbeurs en grondig te overwegen dit instrument ook in Roosendaal toe te passen; 

2. De gemeenteraad van de resultaten van dit onderzoek, waarbij ook andere instrumenten die 
bedoeld zijn om de werkloosheid tegen te gaan zijn betrokken, op de hoogte te stellen en 
voor 1 februari 2015 te berichten op welke wijze deze instrumenten worden ingezet; 

3. Voor de in te zetten instrumenten gebruik te maken van de middelen uit het 
participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen ter 
bestrijding van de werkloosheid; 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens, 
PvdA  Michael Yap  
D66  Maarten Vermeulen 
GroenLinks Klaartje Koenraad 
VLP  Wilbert Brouwers 


