
     
  

 

  

 

Ondernemers krijgen Talentcheques voor scholing en kosten 

 

Convenant  realisatie 300 jongerenbanen   
Zuid-Oost Drenthe werpt eerste vruchten af 
 

Samen binnen een jaar driehonderd jongeren van een baan voorzien. Dat is op 12 maart afgesproken in een 

convenant tussen de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB), de Gemeente Emmen en 

het Werkplein Zuidoost Drenthe. En het werkt! De eerste resultaten zijn al zichtbaar, de eerste jongeren 

hebben inmiddels een plek gevonden bij bedrijven in Emmen en omgeving.  

Het project richt zich op het realiseren van banen voor alle  jongeren tot en met 27 jaar, waarbij de werkgever 

gebruik kan maken van een aantal stimulerende maatregelen. Naast het realiseren van gewone banen is het 

binnen het project ook mogelijk om leerwerkbanen aan te bieden. De jongeren werken dan 3 of 4 dagen per 

week  en gaan 1 dag per week naar school. 

De VPB, met meer dan 300 aangesloten bedrijven,  is vanuit het bedrijfsleven de aanjager binnen dit 

convenant, de gemeente Emmen en het Werkplein Zuidoost Drenthe zorgen voor het aanbod van de jongeren.  

 

Voordelen voor de werkgever 

De werkgever die meedoet aan het project krijgt hiervoor een financiële stimulans. Hij kan gebruik maken van 

een aantal talentencheques. Het gaat om drie verschillende cheques:  

- De Talentencheque BBL ter waarde van maximaal 3000 euro voor leerlingen die werken en leren;  

- De Talentencheque scholing ter waarde van maximaal 1000 euro, om een gerichte (bij)scholing te 

kunnen volgen 

- De Talenten cheque voor bijkomende kosten, zoals de aanschaf van werkkleding, of het behalen van 

benodigde certificaten om bepaald werk te mogen uitvoeren. Deze heeft een waarde van maximaal 

1000 euro. 

Daarnaast geeft de fiscus nog meer mogelijkheden om het in dienst nemen en opleiden van jongeren 

aantrekkelijk te maken, zoals premiekorting en scholingskorting. Deze kortingen en de cheques zijn ook samen 

te gebruiken. 

 

Spelregels 

 

Om in aanmerking te komen voor deze Talentencheques zijn er enkele simpele voorwaarden waar de 

werkgever aan moet voldoen; 

• De jongere woont in Drenthe. 

• De jongere is ingeschreven als werkzoekende. 

• De jongere is niet ouder dan 27 jaar. 

• Bij een arbeidscontract van 32 uur en 1  jaar krijgt de werkgever het volledige bedrag. 

• Is het arbeidscontract minder dam 32 uur of minder dan een jaar  dan wordt er naar rato verrekend. 

 

Bij het aannemen van een jongere is het voor de werkgever een kwestie van contact opnemen met de gemeente 

Emmen of het Werkplein Z-O Drenthe om gebruik te kunnen maken van de Talentcheques.  

Voor meer informatie: 

Directeur VPB Herman Idema   

teelfoon:06  20 34 66 56 

e-mail:  h.idema@vpb-emmen.nl 

 

 
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst is medefinancier van dit project. 


