
Ben je 18 t/m 26 jaar en klaar 
met je opleiding? Nog geen baan  
gevonden? Dan is de Startersbeurs 
misschien iets voor jou!

Zoek je eigen werkervaringsplek
Een bedrijf waar je altijd al een oogje op had? Een organisatie 
bij jou om de hoek? Een werkgever die je nog kent van je 
stage, waar iemand werkt die je kent of waar je een leuk 
artikel over hebt gelezen in de krant?

Stap erop af, want je hebt nu een ijzersterk aanbod:
jouw opleiding, persoonlijkheid, talent en je inzet + een 
aantrekkelijke financiële bijdrage = 6 maanden lang een 
gemotiveerde en goed opgeleide jongere op een werk
ervaringsplek. Dat kost een werkgever nu maar 1.450 euro!

Jouw kickstart op de arbeidsmarkt!
Een kans om zes maanden werkervaring op te doen bij  
een bedrijf naar keuze. Vakkennis verwerven in de praktijk,
tegen een vergoeding. Met de Startersbeurs kan dat in de
gemeenten van de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe.*

Wat verdien je?
Je werkt 32 uur per week, krijgt een tegemoetkoming van 
700 euro per maand en spaart elke maand 100 euro in een 
opleidingspotje. Van dat geld kun je (tijdens of binnen 3 
maanden na afloop van je contract) een opleiding, workshop 
of training volgen. Samen met de werkgever kun je bekijken 
op welk vlak dat voor jou zinvol is.

*  Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Heerde, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe,
Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen

Startersbeurs iets voor jou?

Zelf geen bedrijf op het oog?
Op www.startersbeurs.nu staan vacatures van bedrijven in 
jouw gemeente of regio. Je kunt reageren op een Starters-
beurs-vacature die past bij jouw opleiding en interesse. 
Als jij en je werkgever het eens worden, dan meld je via 
de website de match aan. Je krijgt via de mail het contract 
om te ondertekenen. Zodra jij en de werkgever dat hebben 
gedaan, kun je starten op je werkervaringsplek. Natuurlijk 
houden we contact met je om te kijken hoe het loopt.  
Heb je vragen? Kom je er niet uit? Neem dan contact op 
met de organisatie van de Startersbeurs.

JE BENT JONG EN JE WILT... WERK



De Startersbeurs is een landelijk instrument dat de gemeenten in de regio Stedendriehoek en Noord Veluwe inzetten 
om jongeren te helpen om aan het werk te komen. Dat is in deze tijd voor hen extra lastig. Met de Startersbeurs 
geeft u hen als werkgever tegen een aantrekkelijke vergoeding een kickstart op de arbeidsmarkt.

Iets voor u?
De Startersbeurs is ook voor werkgevers een zeer  
interessante regeling. De Startersbeurs biedt u namelijk de
mogelijkheid om ambitieuze jongeren te betrekken bij uw
organisatie. Gekwalificeerde jongeren, die net van school
komen en met een frisse blik naar het vak kijken. Misschien
ontmoet u op deze wijze wel een toekomstig medewerker  
of maakt u kennis met uw klant van morgen.

De Startersbeurs is bedoeld als werkervaringsplek. De jongere 
die u aanneemt doet dus werkervaring op. U begeleidt de 
jongere. U zet daarvoor een ervaren medewerker in als  
begeleider voor in totaal minimaal 20 uur in die zes maanden. 
U kijkt bovendien samen met de jongere waar nog vlakken 
liggen waarop extra ondersteuning of training nodig is. 
Daarvoor is het opleidingspotje van de Startersbeurs bestemd.

De regio betaalt mee aan de Startersbeurs. In totaal
betaalt u 1.450 euro en heeft u zes maanden lang een
gemotiveerde, goed opgeleide jongere die, begeleid door

een ervaren medewerker, bij u aan de slag gaat. Misschien
bevalt het wel zo goed dat u de werkervaringsplek omzet in
een arbeidsplek!

Hoe werkt het? U krijgt deze folder van een jongere 
die graag bij u aan de slag wil?
Samen met hem of haar kunt u bekijken of u een
werkervaringsplek heeft die past bij de opleiding en
interesse van de jongeren.

U wilt zelf een vacature beschikbaar stellen?
Plaats uw vacature op www.startersbeurs.nu. Plaats daarna 
uw vacature op www.startersbeurs.nu. Geïnteresseerde 
jongeren nemen zelf contact met u op.

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact
op met stedenvierkant@lerenenwerken.nl.

Voorwaarden jongere
• is 18 t/m 26 jaar
•  is ingeschreven als inwoner bij een van de

deelnemende gemeenten*
• heeft evt. een bijbaan van minder dan 12 uur per week
• volgt geen rijksbekostigd onderwijs
• ontvangt geen uitkering

Zo zit het financieel
De werkgever betaalt € 700,- netto per maand als
tegemoetkoming aan de jongere, in totaal € 4.200
(€ 700,- per maand gedurende 6 maanden,
gefinancierd door WSP FactorWerk). De eenmalige
kosten € 550,- voor het servicebureau en de
werkgeverslasten van € 50,96 per maand komen voor
rekening van de werkgever.

De werkgever reserveert bovendien 100 euro per maand voor 
het opleidingspotje. Samen met de jongere bepaalt de werkgever 
welke opleiding voor de jongere zinvol is. De jongere volgt 
deze opleiding, workshop of training tijdens of binnen 3 maanden 
na afloop van de leerwerkovereenkomst. De werkgever betaalt 
de opleidingskosten op basis van een factuur van de opleider.

*  Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Heerde, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe,
Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen

Werkervaringsplekken voor jongeren

Dit is een Startersbeurs-vacature!
•  het is een werkervaringsplek, dus het gaat om

additionele werkzaamheden
•  leren staat voorop, de jongere is een leerwerknemer
•  een ervaren medewerker begeleidt de jongere
•  halverwege en aan het eind is er een evaluatie

INFORMATIE VOOR WERKGEVERS STARTERSBEURS.NU

VOORWAARDEN

Op www.startersbeurs.nu vindt u alle informatie.


