Beleidsplan van Stichting de Nieuwe Buren 2022-2024
Aanleiding:
•

•
•

Aanbod aan statushouders van 27 jaar en ouder vanuit Groot-Amsterdam aan SdNB gegund (landelijk 56.000
mannen); per succesvolle deelname kan een besparing op de bijstand van minstens 60 mille gerealiseerd
worden
Verzoeken van werkgevers en gemeenten om bredere uitrol leerwerktrajecten in de bouw-, infra-,
installatie- en glasvezelsector.
Grote vraag naar opgeleide ‘handjes’ in genoemde sectoren

Doel:
•

•

•

Uitvoeren van leerwerktrajecten voor statushouders in de periode 2022-2024 in arbeidsmarktregio’s in NL
waar werkgevers zich hebben gecommitteerd aan ons format. Het doel van het format is duurzame
uitstroom uit de bijstand en een betere positie van de deelnemer op de arbeidsmarkt door het behalen van
een landelijk erkend MBO-certificaat
Een uitzendconstructie gelieerd aan Stichting de Nieuwe Buren (SdNB) waardoor duurzame uitstroom van
deelnemers gegarandeerd kan worden en de maximale bijdragen van de gemeentes die kandidaten
aanleveren geïncasseerd kunnen worden
Een constructie waarbij SROI-verplichtingen van werkgevers ingevuld kunnen worden

Randvoorwaarden:
•
•
•
•

Een stabiel verdienmodel waarmee de financiële konsekwenties van uitval opgevangen kunnen worden en
er geen afhankelijkheid is van externe financiering
Efficiency- en omzetmaximalisatie door marktbewerking in de bovengenoemde sectoren
Een professionele organisatie die de organisatie van de leerwerktrajecten ondersteund met marktconforme
salarissen
Marketing van de ANBI-status, zodat er meer landelijke bekendheid met onze aktiviteiten en doelen is en
bijdragen ter ondersteuning van onze aktiviteiten aan onze Stichting ten goede kunnen komen

Governance
Stichting de Nieuwe Buren is een stichting zonder winstoogmerk en heeft een ANBI-status.
Directeur en oprichter van de stichting is Eveline Wagenaar. Zij heeft geen zitting in het stichtingsbestuur. Het
bestuur van stichting de Nieuwe Buren heeft als uitgangspunt dat zij bestuurlijk verantwoordelijk is voor de
aktiviteiten die door de directeur ondernomen worden en voor een gezonde financiële toekomst van de Stichting.
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