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Persbericht: Werkzoekende 50plusser omgeschoold naar de
techniek dankzij publiekprivate samenwerking
Talent4Service, UWV en Start Foundation slaan handen ineen voor duurzame banen.
Eindhoven, 23 maart 2018 - Talent4Service, UWV en maatschappelijk investeerder Start Foundation willen in 2018
en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen. Het project Weer aan het Werk
richt zich op werkzoekenden met en zonder uitkering, en biedt hen een omscholingstraject aan zodat zij aan de
slag kunnen in veelal technische beroepen.
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in 2017 met ruim 20% afgenomen ten opzichte van 2016. Uit de
werkhervattingspercentages blijken echter duidelijke verschillen: 43% van de 50-plussers vindt werk binnen een jaar
na instroom in de WW, terwijl het gemiddelde voor alle leeftijden 66% is.1 Deze cijfers bevestigen dat 50-plussers
moeilijker aan het werk komen wanneer ze eenmaal werkloos worden. Vijftigplussers zelf onderschrijven dit: uit het
Radar Testpanel van mei 2017 met bijna 19.000 ondervraagden komt naar voren dat maar liefst 86% van de 50plussers zegt dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is om een nieuwe baan te vinden na ontslag.2
In de arbeidsmarkt is een duidelijke trend zichtbaar waarbij de vraag naar technisch geschoold personeel steeds
groter wordt en het aanbod steeds kleiner. Talent4Service, UWV en Start Foundation slaan de handen ineen om vraag
en aanbod bij elkaar te brengen. Talent4Service doet dit door nieuwe medewerkers op te leiden vanuit de doelgroep
50+. Door een combinatie van een in-house vaktraining bij de opdrachtgever en duurzame begeleiding door een
teammentor van Talent4Service krijgen kandidaten de mogelijkheid om een duurzame baan te vinden in een nieuwe
branche. Daartoe zijn inmiddels 12 organisaties uit het hele land aangesloten als o.a. Energiewacht, BAM en Guidion.
De verwachting is dat dit netwerk het komende jaar snel verder groeit.
Operationeel directeur van Talent4Service Jeroen Voswinkel vertelt hierover: “Wij willen werkzoekenden begeleiden
naar échte banen. Dus geen flexwerk, maar banen met voldoende uren en een langetermijnperspectief. Veel
werkzoekende 50-plussers hebben volop praktische ervaring, maar niet de juiste papieren. Deze doelgroep is goud
voor de technische branche! Wij helpen werkzoekenden de overstap te maken door hen zowel vakinhoudelijke als
mentale begeleiding te bieden. Zo creëren wij nieuwe perspectieven voor 50-plussers om duurzaam weer aan het werk
te kunnen.”
Jos Verhoeven, directeur Start Foundation, voegt hier aan toe: “Ouderenwerkloosheid is een speerpunt van Start
Foundation. En niet voor niets. Het lijkt er op dat de arbeidsmarkt steeds harder discrimineert op leeftijd. Hoe hoger de
leeftijd en hoe lager de opleiding, hoe lastiger het is om weer aan de bak te komen. We zien dat terug in de cijfers. Dat
is onwenselijk en moet bestreden worden. Dit is een beloftevolle aanpak waarin duurzaamheid het sleutelwoord is.
Daarom investeren we hierin.”
Johan van de Kleij, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV, beaamt dat 50-plussers die hun baan kwijt raken
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. “Een project als Weer aan het Werk helpt de drempel voor werkgevers
te verlagen. Talent4Service zorgt voor het opleiden en begeleiden van de kandidaten, terwijl UWV het mogelijk maakt
om de opleiding met behoud van uitkering te volgen. Zo dragen we samen met Start Foundation bij aan het
omscholen van werknemers met ervaring naar functies waar kansen liggen, zoals in de techniek.”
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Voor de campagne Weer aan het Werk wordt een online platform ontwikkeld waar 50-plussers actuele vacatures
kunnen vinden, maar ook laatste ontwikkelingen in de markt en positieve ervaringen van leeftijdsgenoten die via dit
project weer een duurzame baan gevonden hebben. Lancering van het platform staat gepland voor 1 mei 2018.
1 Bron: UWV
2 Bron: https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/detail/een-nieuwe-baan-als-55-plusser-bijna-onmogelijk/
Noot voor de redactie:
Voor interviewaanvragen of meer informatie over Weer aan het Werk en Talent4Service neemt u contact op met:
Annemiek van den Eertwegh
Manager marketing & communicatie Talent4Service
E: annemiek@talent4service.nl
W: www.talent4service.nl
T: @Talent4Service
Voor vragen aan Start Foundation neemt u contact op met:
Remko van Riel
Communicatieadviseur Start Foundation
E: Remko@startfoundation.nl
W: www.startfoundation.nl
T: @startfoundation
Voor vragen aan UWV neemt u contact op met:
Frank Bartelds
UWV persvoorlichting
E: frank.bartelds@uwv.nl
M: 06 1537 0602
W: www.uwv.nl
Talent4Service helpt mensen duurzaam aan het werk te gaan in klantcontactfuncties. Van klantcontactcenters tot
servicemonteurs aan huis, Talent4Service zorgt voor de juiste medewerker met de juiste vaardigheden op de juiste
plek. Wij werven bij voorkeur uit subsidiabele doelgroepen: zo krijgen onze klanten goede, gemotiveerde medewerkers.
Om duurzame werkgelegenheid te creëren werken wij nauw samen met overheid, onderwijsinstanties en bedrijfsleven.
Wij hebben de contacten, kennis en middelen om de juiste partijen bij elkaar te brengen. Meer informatie is te vinden
op www.talent4service.nl.
Start Foundation is een onafhankelijk maatschappelijk investeerder die werk wil creëren voor mensen die om
verschillende redenen onvoldoende in staat zijn om zelfstandig een baan te vinden. Dat gebeurt door drempels weg te
nemen, en te investeren in (eigen) initiatieven en bedrijven die dat mogelijk maken. Het bestuur van Start Foundation
bestaat uit: Han Noten (burgemeester van Dalfsen, oud-fractievoorzitter PvdA Eerste Kamer), Annemarie van Gaal
(zakenvrouw en bekend van tv, o.a. Een dubbeltje op zijn kant), Femke Halsema (auteur, programmamaakster en
voormalig fractievoorzitter GroenLinks) en Alex Mulder (oprichter USG People). Meer informatie is te vinden op
www.startfoundation.nl.
Mensen zijn op hun best als ze met werk kunnen deelnemen aan de maatschappij. De maatschappij functioneert het
best als zoveel mogelijk mensen er met werk aan deelnemen. Het is onze missie om, samen met onze partners, verschil
te maken door werken voor mensen te bevorderen. Als werken onmogelijk is, zorgen we snel voor inkomen. We bieden
nieuw perspectief om werken en deelname aan de maatschappij te bevorderen. We interesseren ons in klanten en
behandelen ze met respect. Met de belofte ‘Werk boven uitkering’ zijn we helder over onze beloften én verwachtingen.
We zijn trots op de resultaten die we samen met onze publieke en private partners behalen. Meer informatie is te
vinden op www.uwv.nl.
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