
 

 

Geachte werkgever,  
 

 

BBL krant 

 

Voor u ligt de BBL krant.  

 

Wat kunt u doen? 

  

Er wordt veel gepraat over jeugdwerkloosheid en de aansluiting van het onderwijs op de 

behoeften van uw bedrijf. Wilt u echt wat doen voor uw bedrijf en voor de jongeren in uw 

regio? Laat jongeren dan bij u leren en werken.  

 

Waarom jongeren? 

 

• Onbevangen 

• Frisse blik op uw bedrijf met goede en vernieuwende ideeën 

• Nog volop in ontwikkeling en ‘te kneden’ 

• U kunt ze iets meegeven voor de rest van hun loopbaan 

• Gemotiveerd en enthousiast 

• Actuele computerkennis en kennis van Social Media 

 

Waarom een leerbaan? 

 

• Goed voor de maatschappij, uw bedrijf, uzelf en de leerling(en)! 

• Imagoverbetering en het geeft voldoening 

• Balans personeelsbestand, verjonging/vernieuwing 

• U krijgt betrokkenheid bij, inzicht en invloed op onderwijs. Zo levert u echt een 

bijdrage leveren aan het verbeteren van het onderwijs. 

• Behoud vakkennis 

• Win/win: kennisoverdracht aan leerlingen en extra handen voor het bedrijf. 

 

 

 

 

Leren & Werken:  

belangrijk en vooral leuk! 



Financiële regelingen 

 
BBL VOUCHERS 

 

Wat is BBL voucher?  

De provincie Drenthe heeft gelden beschikbaar gesteld voor het verstrekken van 40 

vouchers aan werkgevers die een BBL plek aanbieden aan leerlingen die ingeschreven 

staan bij diverse ROC’s en nog geen BBL plek gevonden hebben. 

 

Hoe werkt het? 

Wanneer u een BBL plek beschikbaar wilt stellen kunt u zich aanmelden via het 

aanmeldformulier op de website www.esfbureaudrenthe.nl. Een 

medewerker van het werkgeversteam zal binnen 2 werkdagen contact met u opnemen 

om de aanmelding met u door te nemen en een aantal leerlingen aan u voor te stellen. 

Indien een succesvolle match tot stand gekomen is en u voldoet aan de voorwaarden, 

kunt u een aanvraag indienen voor een voucher ter waarde van € 2.500,-. De 

voorwaarden en de bijbehorende formulieren zijn via www.esfbureaudrenthe.nl te 

downloaden. 

 

Wilt u extra informatie?  

Voor vragen of extra informatie kunt u contact opnemen met Ingrid Postma van het ESF 

Bureau Drenthe, tel 0591-64 52 77. Het ESF Bureau Drenthe is bereikbaar van maandag 

tot en met donderdag van 8:30 – 16.30 en op vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur. 

 

 

WVA (Wet Vermindering Afdracht)  

 

WVA SCHOLING 

 

Indien u een medewerker op een leerbaan aanneemt komt u in aanmerking voor een 

fiscale tegemoetkoming (WVA Scholing). 

U mag de afdrachtvermindering toepassen als het werk plaatsvindt op grond van een 

leer-werkovereenkomst tussen u, de werknemer en de onderwijsinstelling. Het 

kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven dat verantwoordelijk is en toezicht houdt, 

moet de overeenkomst ook ondertekenen. 

 

WVA STARTKWALIFICATIE 

 

Indien u een medewerker aanneemt op een leerbaan die voorafgaand aan het 

dienstverband stond ingeschreven als werkloze werkzoekende bij het UWV en nog geen 

startkwalificatie heeft behaald komt u voor de WVA startkwalificatie in aanmerking. 

 

    loon niet meer dan  u ontvangt max per jaar 

WVA scholing   € 1.910,25    € 2.700,00 

WVA startkwalificatie  € 1.910,25    € 3.274,00 

 

De kortingen voor WVA scholing en WVA startkwalificatie zijn stapelbaar.  

 

Meer informatie over de WVA?  

 

Voor meer informatie over de WVA kunt u contact opnemen met de belastingdienst via 

www.belastingdienst.nl 

 

 

 

 


