
Werkervaring
maakt solliciteren
veel gemakkelijker
Investeer samen in de toekomst! Starters krijgen 

werkervaring

Voor starters op de arbeidsmarkt hebben de gemeenten in 

Noordoost-Brabant een nieuwe regeling. Jongeren die klaar zijn met 

hun opleiding kunnen aan de slag met de Startersbeurs. Een kans om 

zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar keuze. 

Vakkennis verwerven in de praktijk, tegen een prima vergoeding. Met 

een Startersbeurs krijgen zij een kickstart op de arbeidsmarkt!

Deze gemeenten in Noordoost-Brabant doen mee:

Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, Landerd, 

Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, ’s-Hertogenbosch, Schijndel, 

Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel 

en Vught.

“De Startersbeurs komt voor ons als geroepen. 
We hebben veel innovatieprojecten die we graag 

samen met de jongeren willen oppakken.” 
Ria Hilhorst, senioradviseur PSW – 
adviesbureau voor de arbeidsmarkt



Bedrijven investeren 
in de toekomst

Waarom?
Er zoeken momenteel meer mensen werk 

dan er banen zijn. Voor jongeren is het 

extra moeilijk om aan werk te komen. Zij 

hebben geen werkervaring terwijl bedrijven 

dat wel belangrijk vinden. Met de Starters-

beurs hebben starters de kans om die 

werkervaring op te doen, en zo een 

kickstart op de arbeidsmarkt te maken. 

De Startersbeurs biedt werkgevers de 

gelegenheid om jongeren binnen te halen 

die ambitieus zijn en actief zoeken naar een 

passend bedrijf om werkervaring op te 

doen.

Voor wie?
De Startersbeurs is er voor jonge starters uit 

de regio Noordoost-Brabant die klaar zijn 

met hun opleiding en in de praktijk aan de 

slag willen, maar geen baan weten te 

vinden. Ze zijn in de leeftijd tussen 18 t/m 

26 jaar, zitten niet meer op school en 

ontvangen geen uitkering. Werkgevers uit 

de regio Noordoost-Brabant, maar ook 

daarbuiten, kunnen jongeren voor 32 uur per 

week een werkervaringsplaats aanbieden.

Hoe?
Via de website 

www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant 

kunnen starters en werkgevers info 

opvragen. Starters moeten zelf op zoek 

naar een leerwerkplek. Op de website 

staan al enkele vacatures. Werkgevers 

kunnen ook eenvoudig op deze website 

een vacature aanmelden. Is er een ‘match’ 

dan melden starter en werkgever dit via de 

website. 

Vergoeding
Met de Startersbeurs kan de starter 

maximaal 6 maanden lang werkervaring 

opdoen en in de praktijk werken aan 

competenties en vaardigheden. De starter 

ontvangt een vergoeding van ! 500 per 

maand. Dit bedrag krijgt de werkgever 

volledig vergoed vanuit Startersbeurs 

Noordoost-Brabant die ook alle benodigde 

documenten verzorgt. Daarnaast stopt de 

werkgever maandelijks ! 100 in een 

scholingsspaarpot, waarmee de starter na 

afloop een cursus of opleiding kan volgen. 

“Ik ben blij dat ik met de Startersbeurs werkervaring 
kan opdoen. Het is en blijft gewoon moeilijk om 
zonder werkervaring aan een baan te komen.” 
Onur Aslan, starter bij PSW – 
adviesbureau voor de arbeidsmarkt

Noordoost-Brabant werkt mee!
De Startersbeurs helpt schoolverlaters om werkervaring op te doen, zodat ze zich 

blijven ontwikkelen en makkelijker een baan vinden. Vooral jongeren die geen gebruik 

kunnen maken van een bijstandsuitkering zijn hier enorm mee geholpen.

Meer weten?
Bezoek www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant

De startersbeurs wordt mede mogelijk gemaakt door:
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Mail ons op noordoost-brabant@startersbeurs.nu of bel 0900-4600000.


