> INFO OVER DE STARTERSBEURS
MIDDEN‐BRABANT

Het diploma is binnen! Je staat aan de start om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt. Hoewel je
goed voorbereid bent, wil het je niet meteen lukken om aan de slag te gaan. Dan is de
Startersbeurs Midden‐Brabant iets voor jou. De gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
bieden jou als jongere graag een kickstart richting werk! Dit doen zij samen met acht andere
gemeenten in Midden‐Brabant. Voor Heusden, Loon op Zand en Waalwijk voert Baanbrekers de
Startersbeurs uit.

> WAT IS DE STARTERSBEURS?
De Startersbeurs Midden‐Brabant is een speciale regeling voor jongeren die klaar zijn met hun
opleiding. Zes maanden lang kun je werkervaring opdoen bij een bedrijf naar jouw keuze. Hier doe je
vakkennis in de praktijk op. En je krijgt er een prima vergoeding voor. Van het bedrijf waar je gaat
werken, ontvang jij een Startersbeursvergoeding van 500 euro per maand.
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> WAAROM IS ER DE STARTERSBEURS?
Momenteel zijn er meer mensen die werk zoeken dan er banen zijn. Zeker voor jou als jongere die
net klaar is met je opleiding is het niet gemakkelijk om aan werk te komen. Dit komt vooral omdat je
nog geen werkervaring hebt. De Startersbeurs biedt dan uitkomst. Je laat zien dat je graag in actie
komt, doet de werkervaring op waar bedrijven op zitten te wachten, verdient je eigen geld en maakt
kans om sneller aan de slag te gaan in een échte baan.

> VOOR WIE IS DE STARTERSBEURS?
De Startersbeurs is er voor jongeren uit meerdere gemeenten in Nederland, die in de praktijk aan de
slag willen, maar nog geen baan weten te vinden. Ook jongeren uit de gemeenten Heusden, Loon op
Zand, Waalwijk, Dongen, Gilze‐Rijen, Alphen‐Chaam, Baarle‐Nassau, Hilvarenbeek, Goirle, Oisterwijk
en Tilburg komen in aanmerking voor de Startersbeurs.

> MEER WETEN?
Meer weten over de Startersbeurs?
Check: www.startersbeurs.nu

Je kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie.

