
Beste ondernemer,

U ziet een extra uitgave van de digitale Talentenkrant van de 
gemeenten Borger-Odoorn, Emmen en UWV in het kader van 
de aanpak jeugdwerkloosheid. Deze editie staat in het teken 
van talenten die het project MKB-GW  en/of  het 1000 kansen 
project met goed gevolg hebben afgerond.

MKB Goed Werknemerschap (MKB-GW) is een keurmerk 
dat samen met MKB Nederland - dus met de werkgevers - is 
ontwikkeld. Iemand die beschikt over het pasje voldoet aan de 
eisen die MKB werkgevers en ondernemers stellen aan houding 
en gedrag. Het is als het ware een soort startkwalificatie, maar 
dan vanuit het bedrijfsleven zelf.

Het 1000 kansen project is een initiatief vanuit JCI Emmen 
in samenwerking met UWV en gemeente Emmen. JCI is een 
netwerkclub voor jonge ondernemers tot 40 jaar en met dit 
project ondersteunde de netwerkclub jongeren van 18 -27 jaar 
met een MBO4 of HBO diploma die al langer werkzoekend zijn. 
Via workshops  en trainingen werden de  deelnemers getraind 
in onder andere netwerken, profileren en solliciteren, dit alles 
onder begeleiding van JCI Emmen.

Iedereen aan het werk! Dat is waar wij naar streven. Om dit doel te 
behalen, hebben wij u als ondernemer hard nodig!  Daarom stellen 
wij u graag voor aan een aantal jonge talenten uit uw regio. In deze 
krant vindt u foto’s en profielen van gemotiveerde jongeren die 
staan te trappelen om aan het werk te gaan. 
 
Jong talent moet benut worden en biedt een frisse blik op uw 
bedrijf. Dit kan heel verhelderend werken. Sla uw slag en ontdek 
wat jong talent voor uw bedrijf doet!

Heeft u belangstelling voor één van de kandidaten? Bijvoorbeeld 
om een vrijblijvend gesprek met hem of haar te voeren. Neem dan 
contact met ons op via onderstaande contactgegevens:  

Borger-Odoorn / Emmen, 
Lianne Klasen , 06 21 71 30 75, l.klasen@emmen.nl 
UWV
Marian Jonker, 06 52 82 84 87, marian.jonker@uwv.nl
 
U kunt ook bij ons terecht bij vragen over subsidiemogelijkheden.

Talentenkrant
Voorwoord

Actieplan Jeugdwerkloosheid Nummer 4  I  jaargang 2015

Gemeenten in Zuid Oost Drenthe en het UWV werken 
samen om de jeugdwerkloosheid deze regio terug te
dringen. Met verschillende projecten vanuit het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid ‘Zet in op Talent’, worden jongeren 
geholpen om een baan te vinden of terug naar school te 
gaan. Daarbij zetten we in op drie pijlers: scholing, 
werk en leren en werken.

Zet u ook in op talent?
Bedrijven die jongeren aannemen kunnen een subsidie krijgen. 
Met deze giftcard kunt u naast fiscale voordelen een extra 
bedrag krijgen voor de (leerwerk)banen die u aanbiedt.

Er zijn drie varianten:
•  BBL-giftcard
•  Giftcard scholingsarrangementen 
•  Giftcard bijkomende kosten
•  Giftcard reguliere baan

De giftcards kunnen ingezet worden tot 1 november 2015, 
gelden worden dan ook (naar rato) tot deze datum uitbetaald. 

Kijk voor meer informatie op
www.zetinoptalent.eu

Zet in op talent!

3.000€

GIFTCARD
BBL

ZET IN OP



Talentenkrant

Commercieel/Facilitair

Nikita Verschoor
Geboortedatum: 10-08-1990 
Woonplaats: Zandpol  
Telefoonnummer: 06-43516513 
E-mailadres: 
nikitaverschoor@gmail.com  

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO 4 FashionDesign Mode/
Maatkleding Specialist

Baan

Communicatief ben ik zeer sterk. Ik schakel 
snel tussen verschillende mensen en situaties 
en ik zoek daarom een baan waarin ik dit 
kan toepassen. Denk hierbij aan een baan in 
de  sales, bijvoorbeeld als accountmanager of 
vertegenwoordigster.  Om goed op de wensen 
en behoeften van de klant in te spelen is 
luisteren erg belangrijk. Hier ligt ook zeker
mijn kracht.
Naast eerder genoemde functies sta ik 
ook open voor een baan als commercieel 
medewerker binnendienst, (junior) intercedent 
of een functie richting marketing. Tevens  ben 
ik erg leergierig, het behalen van een HBO 
diploma is ook iets wat ik nog graag in de 
(nabije) toekomst zou willen realiseren.

Jeffrey Velderman 
Geboortedatum: 01-10-1988
Woonplaats: Emmen 
Telefoonnummer: 06-22940296 
E-mailadres: 
jeffrey.velderman@live.nl

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO 3 Verkoopspecialist

Baan

Ik heb veel werkervaring opgedaan in de 
verkoop. Ik ben nu ook op zoek naar een 
uitdagende baan in de detailhandel en 
wie weet met doorgroeimogelijkheden. Ik 
ben leergierig, commercieel en een echte 
doener. Ook sta ik open voor een BBL plek 
niveau 4 in de detailhandel.

Rianne Vos
Geboortedatum: 30-09-1991
Woonplaats: Emmen 
Telefoonnummer: 06-27471130 
E-mailadres: 
riannevos91@gmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO4 Manager Handel en MBO4 
Onderwijsassistent (SAW)

Baan

Graag vind ik een baan in de 
richting van mij opleidingen. Dit 
kan zijn als verkoopmedewerkster, 
vertegenwoordigster, afdelingschef, 
onderwijsassistent, pedagogisch 
medewerker of activiteitenmedewerker. Ik 
vind het leuk om mensen te begeleiden en 
te trainen. Ik ben creatief, enthousiast en 
denk graag met u mee.



Commercieel/Facilitair

Mariska Engels 
Geboortedatum: 20-05-1989
Woonplaats: Emmen  
Telefoonnummer: 06-21454233 
E-mailadres: 
mariska_engels89@hotmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
HBO Diermanagement

Baan

Tijdens mijn studie kwam al snel naar voren 
dat ik goed ben met cijfers en dit ook leuk 
vind. Nieuwe computerprogramma’s heb 
ik ook altijd snel onder de knie. Zo ben ik 
vaardig met Excel, Accountview en SPSS. 
Momenteel ben ik nog bezig met Praktijk 
Diploma Boekhouden, deze verwacht ik in 
november af te ronden. Ik zoek dan ook 
een baan als (financieel) administratief 
medewerker, financieel assistent, 
boekhoudkundig medewerker of (junior) 
assistent accountant.

Natasja Buter
Geboortedatum: 08-11-1994
Woonplaats: Emmen 
Telefoonnummer: 06-24488985
E-mailadres: 
natasja1900@gmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO 3 Bloem & Design

Baan

Ik ben op zoek naar een uitdagende baan 
in de detailhandel richting textiel. Ik ben 
erg creatief en mag graag  etaleren en 
presenteren in de winkel. Verder ben ik erg 
sociaal en klantgericht. Ik luister goed naar 
de wensen en behoefte van de klant en 
wil deze ook altijd graag vervullen. Ik ben 
enthousiast en heb een goed gevoel voor 
humor. Daarnaast ben ik erg commercieel 
ingesteld en leer graag bij.

Kathleen Otto 
Geboortedatum: 27-05-1993
Woonplaats: Emmen  
Telefoonnummer: 06-23640017 
E-mailadres: 
Kathleen_otto93@hotmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO 4 Paraveterinair

Baan

Mijn grote passie is om met dieren te 
werken, hier zou ik dan ook het liefst 
een baan in vinden. Daarnaast heb ik 
veel ervaring opgedaan in de horeca, 
detailhandel en entertainment. Dit heb ik 
altijd met erg veel plezier gedaan en zou 
ook graag aan de slag gaan in één van 
deze sectoren. Ik breng een flinke dosis 
ervaring, spontaniteit, wil om te leren en 
zelfstandigheid mee naar mijn nieuwe 
werkgever. Kortom, de ideale werknemer!

Talentenkrant



Talentenkrant

Sandra Flokstra 
Geboortedatum: 31-07-1988
Woonplaats: Nieuw Amsterdam 
Telefoonnummer: 06-40205000
E-mailadres: 
sandra_flokstra_14@hotmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO 4 Dier & Management

Baan

Ik heb veel ervaring in de horeca en 
detailhandel. Momenteel werk ik als 
receptioniste en medewerkster bediening 
in een buffetrestaurant en in de functie 
van receptioniste voel ik me als een vis in 
het water. Ik zoek een functie waarin ik me 
verder kan ontwikkelen en kan groeien, 
eventueel met een opleiding. Ik ben een 
stabiele factor, zet me voor de volle 100% 
in, motiveer graag anderen en ben erg 
flexibel. Ik floreer in een omgeving waar een 
fijne werksfeer belangrijk is en ik betrokken 
word in de ontwikkeling van een bedrijf.

 

Stefan Mensen
Geboortedatum: 24-02-1990
Woonplaats: Weiteveen 
Telefoonnummer: 06-13471535 
E-mailadres: 
mensenstefan@hotmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
HBO Commerciële Economie

Baan

Ik ben op zoek naar een commerciële 
functie met uitdaging. Mijn ervaringen 
liggen met name in de sales en ik zoek 
dan ook een baan als accountmanager/
vertegenwoordiger, intercedent, 
commercieel medewerker binnendienst 
of in de marketing. Ik ben een spin in het 
web die graag een stap extra zet waar 
anderen stoppen.

Jeroen Bouter 
Geboortedatum: 12-01-1990
Woonplaats: Emmen  
Telefoonnummer: 06-42092326 
E-mailadres: jeroen_bouter@hotmail.com
Linked In: 
https://nl.linkedin.com/in/bouterjeroen 
Hoogst behaalde opleiding: 
HBO Leraar Voortgezet Onderwijs 
1e graad Lichamelijke Opvoeding

Baan

Ik ben multi inzetbaar als LO Vakdocent en/
of op het gebied van Onderwijs & Sport. 
Als vakleerkracht zie ik ons als een brug 
tussen onderwijs en cultuur. Ik zie ons als de 
pilaren die elke uniek leerling ondersteunt 
in het vinden van succesbeleving, waarde 
in zichzelf en anderen, in samenwerking 
met de omgeving en het maken van een 
fijne en betekenisvolle overbrugging. Mijn 
kernwaarden zijn respect, verbinden en 
uitdagen en mijn passie ligt in het onderwijs, 
sport en muziek. Ik ben pro-actief ingesteld, 
neem initiatieven, ben collegiaal, energiek 
en bevlogen. Mijn ervaringen liggen op 
het gebied van counselen, opzetten van 
sportevenementen en netwerken. 

Commercieel/Facilitair Onderwijs



Talentenkrant

Robert Jan Kruijsen 
Geboortedatum: 16-02-1989
Woonplaats: Klazienaveen 
 
Telefoonnummer: 06-51246555 
E-mailadres: rjkruijsen@hotmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
Havo Natuur & Techniek

Baan

Heeft u een vacature in de techniek? Dan 
ben ik de juiste persoon voor u. Hoewel ik 
geen gerichte opleiding in die richting heb 
afgerond, heb ik wel een enorme passie 
voor techniek. Dit kan in alle richtingen 
zijn, mijn interesse is zeer breed. Ik ben zeer 
technisch en bereid te leren. Wanneer u op 
zoek bent naar de ene medewerker die u 
nog helemaal kunt kneden, dan ben ik de 
juiste persoon. Ik ben dan ook op zoek naar 
een (BBL) baan in de techniek om ervaring 
op te doen. 

Luanca Hogenberg 
Geboortedatum: 19-8-1992
Woonplaats: Nieuw-Weerdinge 
Telefoonnummer: 06-20588118
E-mailadres: l.hogenberg@live.nl

Hoogst behaalde opleiding: 
HBO Creatieve Therapie - Beeldend

Baan

Met kinderen werken is mijn grootste 
passie. Ik geniet van hun kijk op de 
wereld, zo open en nieuwsgierig. Ik 
ben van mening dat elk kind een kans 
verdiend om onbezorgd kind te kunnen 
zijn. Daarom zou ik het allerliefste 
kinderen helpen in hun ontwikkeling, 
bijvoorbeeld als beeldend therapeut, 
activiteitenbegeleider, pedagogisch 
medewerker of soortgelijk.

Ik ben ook trainer Rots & Water. Hoewel ik 
bij voorkeur met kinderen werk sta ik ook 
open voor andere doelgroepen. Graag 
zet ik mijn kennis in voor een fulltime of 
parttime baan in deze richting.

Sven Bos
Geboortedatum: 15-01-1992
Woonplaats: Drouwen 
Telefoonnummer: 06-44615870 
E-mailadres: bossy_s@hotmail.com

Hoogst behaalde opleiding: 
MBO 4 Bos- en Natuurbeheer

Baan

Ik ben op zoek naar een baan in de 
bosbouw, natuurbeheer of groenvoorzie-
ning. Hier ligt ook mijn ervaring die ik heb 
opgedaan bij o.a. Staatsbosbeheer. Ik heb 
een sociaal karakter en dat komt goed naar 
voren bij mijn hobby Scouting. Hier geef ik 
leiding aan de leeftijdscategorie 11 t/m 15 
jaar. Ik heb doorzettingsvermogen en ben 
zelfstandig, dit blijkt met name uit mijn 
stageperiode in Zweden.

Techniek Lichamelijke en 
geestelijke zorg Overig


