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Bijlagen

Onderwerp: Extra ondersteuning voor mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (ESFsubsidie)

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
IJmond Werkt! gaat zich in 2017 en 2018 extra inzetten voor mensen met een lange afstand tot de
arbeidsmarkt. Hiervoor is een subsidie bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) aangevraagd.
Bijzondere aandacht voor statushouders
Een snelle en effectieve integratie van statushouders staat hoog op onze agenda. Wij vinden dat
het hebben van werk in grote mate bijdraagt aan die integratie. De verplichte inburgering en/ of het
onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal mag dit niet in de weg staan. Daarom gaat
IJmond Werkt! ook aan de slag met statushouders om hen te ondersteunen bij het vinden van
werk.
Gemeente Haarlem heeft voor de arbeidsmarktregio IJmond en Zuid-Kennemerland subsidie
aangevraagd bij het ESF. Vooruitlopend op de toekenning van de subsidie (uiterlijk eind mei 2017)
is IJmond Werkt! al gestart met het project.
De ESF-subsidie is bedoeld voor extra re-integratieactiviteiten voor mensen met een lange afstand
tot de arbeidsmarkt. Statushouders zijn daarbij een nieuwe doelgroep waarvoor gemeenten in
aanmerking komen voor ESF-subsidie. De overige doelgroepen zijn:
1. niet-uitkeringsgerechtigden;
2. mensen met een arbeidsbeperking;
3. 50-plussers met een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV;
4. jongeren (t/m 27 jaar);
5. personen die langer dan zes maanden een bijstandsuitkering of een uitkering van het UWV
ontvangen.
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Dienstverlening
Naast IJmond Werkt! ontvangen ook Pasmatch (voor de gemeenten in Zuid-Kennemerland) en
Perspectief Leerwerkbedrijven (specifiek voor jongeren) subsidie voor bovenstaande doelgroepen.
Dienstverlening IJmond Werkt!
Maximaal 400 deelnemers (200 uit Velsen) krijgen een werkstage of leerwerktraject aangeboden
bij een werkgever of één van de leerwerkbedrijven. Parallel aan deze trajecten worden de reguliere
groepsgewijze trainingen ingezet die zich onder andere richten op werknemers- en
sollicitatievaardigheden. Daarnaast worden waar nodig en mogelijk andere instrumenten ingezet,
zoals het Arbeidsdiagnose Centrum.
Uitgangspunten dienstverlening statushouders
Ten aanzien van statushouders zijn vijf uitgangspunten geformuleerd die bij de reintegratiedienstverlening aan statushouders centraal staan:
1. Gelijke kansen op arbeid (afstand tot de arbeidsmarkt versneld doen afnemen);
2. Re-integratieaanbod is ingebed binnen de bestaande dienstverlening aan de doelgroep;
3. Er is sprake van een doorlopende leerlijn en een sluitende aanpak (afspraken met o.a.
COA en Vluchtelingenwerk);
4. Het individu staat centraal: aanbod is afgestemd op competentieprofiel statushouder;
5. De eerste stap naar werk: oriëntatie op participatie (intake, competentieprofiel,
inventarisatie diploma’s en werkervaring).
Financiering
IJmond Werkt! ontvangt € 259.000,- subsidie voor de gehele periode van twee jaar. Voorwaarde
van het ESF is dat IJmond Werkt! en de gemeenten hetzelfde bedrag co-financieren. Het totaal
beschikbare bedrag is daarmee € 518.000,-. € 112.000,- is beschikbaar voor de dienstverlening
aan de eerste vijf doelgroepen, IJmond Werkt! verzorgt hiervoor de co-financiering. € 406.000,- is
beschikbaar voor de dienstverlening aan statushouders. De co-financiering van € 203.000,- is
afkomstig van de gemeenten. Voor Velsen betekent dat in totaal € 101.500,-. Dit wordt gefinancierd
uit geld dat wordt onttrokken uit de reserve statushouders die de raad in 2016 heeft vastgesteld.
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