HET STIMULERINGSFONDS
Ondersteuning voor ondernemers bij creëren werkgelegenheid

ACHTERGRONDINFORMATIE
• In het OndernemersAkkoord werken
ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen nauw samen. Een groeiende
groep ondernemers in Midden-Brabant
hebben het OndernemersAkkoord ondertekend. Daarmee onderschrijven zij
aandacht te hebben voor werkzoekenden
die minder kans hebben op een baan
op de arbeidsmarkt. Bovendien creëren
zij zelf ook werkgelegenheid voor deze
doelgroep. Meer informatie over het
OndernemersAkkoord vindt u op:
www.ondernemersakkoord.nl
• Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt
Midden-Brabant is een initiatief van het
OndernemersAkkoord en zet in op groei
van duurzame werkgelegenheid voor
werkzoekenden die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.
• Het Stimuleringsfonds investeert eenmalig
en maximaal 100.000 euro.

MEER INFORMATIE
• Aanvragen kan via 			
www.ondernemersakkoord.nl
• Volg het OndernemersAkkoord op
Twitter @OAkkoord of
• 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
Arbeidsmarkt Midden-Brabant
ondersteunt werkgevers met
innovatieve ideeën om extra
werkgelegenheid te creëren
voor mensen met (enige)
afstand tot de arbeidsmarkt.
Hebt u een goed idee?
Dan kan het Stimuleringsfonds
Arbeidsmarkt Midden-Brabant
uitkomst bieden.
Wij investeren in u, wanneer
u investeert in deze werkzoekenden.

Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant daagt u uit om jongeren zonder opleiding,
50-plussers en mensen met een beperking weer aan de slag te krijgen. Gemotiveerde en ervaren mensen 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 is hier een aantal voorwaarden aan verbonden.

VOORWAARDEN

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• U creëert langdurig werkgelegenheid voor werkzoekenden met (enige) afstand tot de arbeidsmarkt. Denk hierbij aan jongeren zonder opleiding, vijftigplussers en mensen met een
beperking.
• U zorgt voor een betaalde baan waardoor uw werknemer minimaal één jaar geen uitkering
nodig heeft.
• U bent zelf (eind)verantwoordelijk voor het traject. U kunt wel ondersteuning krijgen bij het
indienen van de aanvraag.

ONDERNEMERS, ONDERWIJS EN OVERHEID BEOORDELEN UW AANVRAAG
De innovatiegroep komt zes keer per jaar bij elkaar om alle aanvragen te beoordelen.
De innovatiegroep bestaat uit:
• Loeks van der Veen, voorzitter BZW Midden-Brabant
• Carmen de Jonge, algemeen directeur Wissenraet Van Spaendonck
• Pim van Heuven, manager Human Resources Royal Sanders
• Frans Swinkels (voorzitter), lid directieteam gemeente Tilburg
• Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt 		
Organisatie aan Universiteit van Tilburg.

UW PLAN KLAAR?

Ga dan naar www.ondernemersakkoord.nl en vul het aanmeldformulier in.
Schrijf uw voorstel op en e-mail het naar: stimuleringarbeidsmarkt@tilburg.nl
De complexiteit van uw aanvraag is bepalend voor de duur van de beoordeling.

DEZE WERKGEVERS GINGEN U VOOR:

Indicia Group, ontwikkelen van het concept arbeids- en talentenpool, All Tape Supplies, terughalen van productie uit China (reshoring), Vero Sweets, aanschaf van een verpakkingsmachine, Halewijn Botanic Design, het zelf ontwikkelen en produceren van decoratiemateriaal
(voorheen producten inkopen), BOA Nederland BV en Capi Europe, reshoring.

