
Gemeente geeft jongeren beurs voor werkervaring 

Haarlemmermeerse jongeren tussen 18 en 26 jaar met een diploma op zak kunnen een startersbeurs 

krijgen voor een leerwerkplaats. Daarmee kunnen ze zes maanden werkervaring opdoen in het 

bedrijfsleven. De Haarlemmermeerse startersbeurzen zijn beschikbaar vanaf 26 juni. Dan is de 

website compleet en kunnen jongeren zich inschrijven. Op zoek gaan naar een leerwerkplaats kan nu 

al op www.startersbeurs.nu/haarlemmermeer. Werkgevers kunnen daar vacatures voor 

leerwerkplaatsen aanbieden. 

 Voorwaarden 

De startersbeurs is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 26 jaar die ingeschreven 

staan in de gemeente Haarlemmermeer en een diploma HAVO/VWO, MBO-2, MBO-3, MBO-4, HBO 

of WO hebben behaald. Starters hebben (naast de startersbeurs) minder dan twaalf uur per week 

werk, ontvangen geen uitkering (of zijn bereid deze stop te zetten) en volgen geen rijksbekostigd 

onderwijs. 

 Kansen vergroten 

Met deze beurs kunnen jonge starters op de arbeidsmarkt zes maanden lang werkervaring opdoen in 

het bedrijfsleven. Zo kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten . Ze ontwikkelen 

competenties en vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij hun 

opleidingsniveau. De starter ontvangt van de werkgever een tegemoetkoming van 500 euro per 

maand. 

 Voor werkgevers 

De Startersbeurs is ook voor werkgevers een zeer interessante regeling. De beurs biedt namelijk de 

mogelijkheid om jongeren te betrekken bij hun organisatie die ambitieus en gekwalificeerde zijn en 

met een frisse blik naar het vak kijken. Meer informatie en vacatures aanmelden kan via 

www.startersbeurs.nu/haarlemmermeer. 

 Aan de slag 

Voor jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op de arbeidsmarkt is er ook Aan de slag. 

Dat is een platform voor jongeren van 16 tot en met 27 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben 

op de arbeidsmarkt.  

 Jongerenplatform op Facebook 

Op zoek naar werk maar je weet niet hoe? Wil je terug naar school? Heb je vragen over werken en 

leren? Wil je weten hoe je het beste kunt solliciteren? Like het jongerenplatform Haarlemmermeer  

en blijf op de hoogte van evenementen, bijeenkomsten, vacatures en laat weten wat je bezig houdt. 

Heb je een vraag? Stel deze op het platform en ze komen er zo snel mogelijk bij je op terug! 
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