
Memo 

Startersbeurs 

Tilburg gaat hier mee starten in de vorm van een pilot voor de periode 1-4-2013 tot 1-4-2014. 
De raad van Tilburg wordt gevraagd hiervoor incidenteel € 500.000 beschikbaar te stellen. Hierin is 
265.000 begrepen als voorfinanciering op een medio april 2014 te ontvangen afrekening op de 
ingediende ESF-aanvraag. (ESF actie A). ± 175 jongeren kunnen dan gebruik maken van deze regeling. 
 
Tilburg betaalt € 3.300 per leerling per 6 maand ( € 550,- incl kosten e.d.) aan de werkgever. 
Werkgever betaald € 600.0 voor een opleidingsbudget t.b.v. de starter. Werkgevers committeren zich op 
deze wijze aan het doel. Opleidingsinstituten wordt gevraagd voor dit bedrag cursussen te ontwikkelen 
voor een verdere duurzame verbetering van de positie van de starter op de arbeidsmarkt. 
Tilburg wil alles digitaal regelen; er komt een mogelijkheid voor andere gemeenten om hierbij aan te 
sluiten. 
 
Voordeel 

Biedt jongeren een kans om hun perspectief op de arbeidsmarkt duurzaam te verbeteren 
De startersbeurs is ook voor werkgevers aantrekkelijk. Het voegt daadwerkelijk iets toe aan de bestaande 
ondersteunende regelingen. 
 
Risico’s 

Verdringing; het is voor een werkgever een goedkope arbeidskracht. 
Budgetoverschrijding: Meer mensen kunnen aanvragen dan vooraf ingeschat. 
Er is op dit moment  in Dalfsen geen dekking voor een dergelijk project. 
 
Dalfsen 

 Baten 
structureel 

Lasten 
structureel 

Lasten 
incidenteel 

Max 10 jongeren per jaar á € 550 per maand 
gedurende 6 maand. 

 € 3.3000,-  

Implementatiekosten: eenmalig ± 60 uur    € 5.000,- 

Onderhoudskosten en administratieve 
afhandeling etc. ± 80 uur  

 € 6.000,-  

Abonnement digitaal systeem 
(aanname; gebaseerd op andere contracten) 

 € 2.500,-  

Communicatiekosten structureel  €   500,-  

Besparing op uitkering: 9 x 6 x € 800 
(Niet zeker is dat iedereen ook aanspraak op een 
uitkering zou hebben.) 

€ 43.200,-   

Totaal € 43.200,- € 42.000 € 5.000,- 

 
Conclusie: 

Dalfsen is te klein om alleen een dergelijk project alleen te starten. Binnen RPA verband wordt gevraagd 
of nog meer gemeenten belangstelling hebben en of dit gezamenlijk opgezet kan worden. 
 
Structureel zou een dergelijk project voor Dalfsen ongeveer budgettair neutraal verlopen, mits Dalfsen 
aansluit bij het nog te ontwerpen digitaal systeem en de uitvoering kan geschieden met een minimum 
aam ambtelijke inzet. 
Grootste risico is dat bedrijven jongeren alleen nog via een startersbeurs willen aannemen i.p.v. direct 
een (tijdelijke) baan aan te bieden zoals nu nog de praktijk is. De gemeente maakt dan kosten voor 
jongeren ( de startersbeurs) die zij bij een (tijdelijke) baan voor die jongere niet heeft. 
 
Gelet op de voorbereiding, aansluiting op het nog te ontwerpen digitaal systeem,  samenwerking met 
andere gemeenten, is start in Dalfsen op zijn vroegst dit najaar mogelijk. 

====== 
n.b. Rotterdam en Den Bosch starten ook met dit project. 


