
MEER INFORMATIE

• Aanvragen kan via tilburg.nl/subsidiewijzer.
• Het laatste nieuws is te vinden op 
 www.werkpleinmidden-brabant.nl/Ondernemersakkoord.
• Volg het Ondernemersakkoord op Twitter @OAkkoord.
• Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar stimuleringarbeidsmarkt@tilburg.nl.   

Het Stimuleringsfonds
Ondersteuning voor ondernemers bij creëren werkgelegenheid

Speelt u al langer met 
het idee om productie 
terug te halen naar 
Nederland? Of om de 
niche in uw branche op 
te zoeken? Hebt u het 
plaatje in uw hoofd 
compleet hoe uw nieu-
we bedrijfsactiviteit er 
uit moet zien? En cre-
eert u daarbij werkge-
legenheid voor onder 
anderen jongeren, 
ouderen en mensen 
met een beperking? 
Het stimuleringsfonds 
kan uitkomst bieden. 
Wij investeren in u 
wanneer u investeert 
in minder kansrijke 
werkzoekenden.

ACHTERGRONDINFORMATIE

• Op woensdag 3 oktober 2012 vond in Tilburg de ondertekening plaats van het 
Ondernemersakkoord Midden- Brabant. De ondertekenaars zijn 33 ondernemers uit 
Midden-Brabant, de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, Midpoint Brabant, 
UWV Werkbedrijf, ROC Tilburg, Diamant-groep, Baanbrekers en gemeenten uit de 
regio.

• Het Stimuleringsfonds is een initiatief van het Ondernemersakkoord en zet in op   
 duurzame werkgelegenheid voor minder kansrijke doelgroepen.
• Het Stimuleringsfonds investeert eenmalig en maximaal 100.000 euro.
• De adviesraad beoordeelt binnen zes maanden iedere aanvraag. 
• Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar stimuleringarbeidsmarkt@tilburg.nl.   

Het Stimuleringsfonds is een initiatief van Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging, 
Midpoint Brabant en Hart van Brabant. Dit project kwam mede tot stand met 
subsidie van de Provincie Noord-Brabant.



Het Stimuleringsfonds daagt u uit om jongeren zonder opleiding, 50-plussers en 
mensen met een beperking weer aan de slag te krijgen. Gemotiveerde en ervaren 
mensen uit minder kansrijke doelgroepen met een groot arbeidspotentieel. Iedere 
werkgever (of werkgevers samen) kan een aanvraag indienen voor ondersteuning 
door het Stimuleringsfonds. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan krijgt u een 
eenmalige ondersteuning van maximaal 100.000 euro. Uiteraard zijn hier een aantal 
voorwaarden aan verbonden. 

Voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden zijn:
• Structurele werkgelegenheid creëren voor de minder kansrijke doelgroep.
• Een betaalde baan garanderen waarmee een werknemer minimaal één jaar niet   
 terugvalt in een uitkeringssituatie.
• Als werkgever (eind)verantwoordelijk zijn voor het traject. Bij het indienen van de  
 aanvraag kunt u desgewenst rekenen op ondersteuning.
• Vooraf 25% co-financiering 
    (mag door andere partijen dan de aanvrager gefinancierd worden).
• Achteraf 25% terugbetalen van het bedrag dat het Stimuleringsfonds beschikbaar  
    stelt.

Ondernemers, onderwijs en overheid beoordelen uw aanvraag
Een adviesraad beoordeelt alle aanvragen. Deze adviesraad bestaat uit: 
Loeks van de Veen, lid raad van bestuur TweeStedenziekenhuis, Carmen de Jonge, 
algemeen directeur Wissenraet Van Spaendonck, Anja Willems, projectleider On-
dernemersakkoord gemeente Tilburg, Pim van Heuven, manager Human Resources 
Royal Sanders, Ronald van den Boom (voorzitter), lid directieteam gemeente Tilburg 
en Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeids-
markt Organisatie aan Universiteit van Tilburg.
 
Uw plan klaar? Ga dan naar tilburg.nl/subsidiewijzer
Download het aanmeldformulier op tilburg.nl/subsidiewijzer. Onder andere de ad-
viesraad beoordeelt uw aanvraag. De complexiteit van uw aanvraag is bepalend voor 
de duur van de beoordeling. 

Het Stimuleringsfonds is een initiatief van het Ondernemersakkoord
Een groeiende groep ondernemers in Midden-Brabant hebben het Ondernemersak-
koord ondertekend. Daarmee onderschrijven zij aandacht te hebben voor minder 
kansrijke doelgroepen op de arbeidsmarkt. Bovendien creëren zij zelf ook werkgele-
genheid voor deze doelgroep. Meer informatie over het Ondernemersakkoord vindt 
u op: www.werkpleinmidden-brabant.nl/Ondernemersakkoord.


