
Beste ondernemer,

Veel te veel jongeren in onze regio zitten thuis. Ze gaan niet naar 
school en hebben geen baan. Kansloos? Nee, talentvol! U kunt ze 
helpen om hen dat zetje te geven naar een succesvolle toekomst. 

Veel jongeren willen wel weer naar school, maar zien er tegenop om 
volle dagen in de schoolbanken te zitten. Zij geven de voorkeur aan 
een BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg)  opleiding. Dit betekent 
dat ze 3 à 4 dagen per week werken en 1 dag per week naar school 
gaan. Op deze wijze combineren zij praktijk en theorie met als 
resultaat werkervaring, een diploma en uiteindelijk meer kansen op 
de arbeidsmarkt. 

In deze krant presenteren een aantal talentvolle en gemotiveerde 
jongeren zich aan u. Zij willen graag een MBO diploma halen en 
werkervaring opdoen. Het mes snijdt aan twee kanten.  U neemt 
een jonge, gemotiveerde werknemer in dienst, die u zelf het vak 
kunt leren en kunt vormen naar de normen en waarden binnen uw 
bedrijf. De jongere doet werkervaring op binnen uw bedrijf en haalt 
een diploma. Daarnaast zijn er ook diverse financiële voordelen 
voor u, zoals de subsidie praktijkleren van de Rijksdienst van 
Ondernemend Nederland (RVO). 

In deze krant komen ook collega-ondernemers aan het woord. Zij 
vertellen wat hun ervaringen zijn met een BBL werknemer.  Het 
werkgeversservicepunt laat zien waar de financiële mogelijkheden 
liggen en ook de opleidingskant wordt belicht.
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Wij stellen zeer op prijs als u de tijd wilt nemen om deze krant te 
lezen. Welk verhaal spreekt u aan? Welke jongere wilt u een kans 
geven? Wij horen het graag!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Cindy Keuning 
van het Werkgeversservicepunt via c.keuning@emmen.nl of 
06 524 904 30. 

Met vriendelijke groet,

Wethouder Bouke Durk Wilms (onderwijs en jeugdhulp) 
Wethouder Bouke Arends  (economie en werk) 
Gemeente Emmen

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!

http://www.rvo.nl
http://www.rvo.nl
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Detailhandel 

Denise Barelds
Geboortedatum: 30-07-1997 
Woonplaats: Nieuw-Weerdinge 
Telefoonnummer: 06-55206956  
E-mailadres: 
denisexbarelds@hotmail.com 

Zoekt werk in:  
detailhandel (mode) niveau 2

Kleding en mode interesseren mij. Het geeft 
mij voldoening wanneer ik klanten kan 
adviseren en zij tevreden de deur uit lopen. 
Ik ben model voor een kledingwinkel waar ik 
ook help met de verkoop en ik heb er stage 
gelopen.

Ik kan goed luisteren naar de wensen van de 
klant en daar adequaat op reageren. Ik ben 
een harde werker en neem initiatief wanneer 
ik even niks te doen heb door zelf een taak 
aan te pakken of te vragen naar een volgende 
taak. Ik ben flexibel met werktijden en 
veranderende situaties.

Ik heb ervaring met de kassa, klanten 
ontvangen, salarisadministratie, sorteren 
en telefoneren.

Patty Boertien
Geboortedatum: 07-02-1993
Woonplaats: Schoonebeek 
Telefoonnummer: 06-10644565 
E-mailadres: 
p.boertien@msn.com

Zoekt werk in:  
detailhandel MBO niveau 3

Met mijn zorgachtergrond weet hoe ik met 
klanten om moet gaan en ze op hun gemak 
kan stellen. Zij staan centraal. Ik streef 
ernaar klanten tevreden te stellen door op 
een creatieve wijze een invulling te geven 
aan de vraag. Ook weet ik hoe het is om in 
een winkel te werken. Ik heb onder andere 
ervaring in kassawerkzaamheden, bijvullen 
van producten en het netjes houden van de 
winkel. 

Ik beschik over een rijbewijs en 
eigen vervoer.

Bianca Katoen
Geboortedatum: 21-02-1991
Woonplaats: Emmen 
Telefoonnummer: 06-41071430
E-mailadres: 
bianca-1991@hotmail.com

Zoekt werk in: 
Detailhandel MBO niveau 3

Ik heb ervaring in de detailhandel en wil 
graag meer leren. Ook zou ik graag een 
diploma wil behalen in deze richting. In 
een winkel is altijd wel iets te doen en de 
afwisseling in werkzaamheden spreekt mij 
enorm aan.

Door mijn werkervaring in verschillende 
winkels en de thuiszorg kan ik zeggen dat 
ik veel ervaring heb met klantcontact. Ik 
ben erg servicegericht en steek mijn handen 
graag uit de mouwen. 



Detailhandel 

Danny Levinga
Geboortedatum: 30-9-1997
Woonplaats: Emmen  
Telefoonnummer: 06-20829979 
E-mailadres: 
danny4ever@live.nl

Zoekt werk in:
Detailhandel MBO niveau 3 of 4

Ik kan goed mensen adviseren. Ook overtuig 
ik hen graag om producten te kopen. Mijn 
kracht is dat ik hierin al werkervaring heb 
opgebouwd. Doordat ik de eigenschappen 
van een product goed kan uitleggen, raken 
mensen overtuigd om bepaalde producten 
aan te schaffen. Ik besef mij goed wat een 
klant wil. Goede service bieden vind ik het 
mooiste. Als ik klanten een dienst lever, 
gaan zij tevreden de winkel uit. Ik vind het 
belangrijk dat klanten graag terug komen 
in de winkel. Ik ben zeer flexibel en pas mij 
gemakkelijk aan.

Ik ben in bezit van mijn rijbewijs, waardoor ik 
niet plaatsgebonden ben.

Daniëlle Duitman
Geboortedatum: 11-02-1989
Woonplaats: Hoogeveen 
Telefoonnummer: 06-43074428
E-mailadres: 
danielleduitman@hotmail.com

Zoekt werk in:
Detailhandel MBO niveau 4

Verkopen is mijn passie! In mijn 
vorige banen als medewerkster in een 
bloemenwinkel en een woonwinkel had 
ik altijd een adviserende rol. Inspelen 
op de vraag van de klant en deze met 
een tevreden gevoel de deur uit laten 
gaan, geeft mij energie. Naast mijn reeds 
opgedane werkervaring zou ik ook dolgraag 
een diploma behalen in de detailhandel.
 
Naast commercieel, ben ik ook zeer creatief. 
Ik heb veel ervaring met het inrichten en 
etaleren van een winkel. Ik benader klanten 
altijd met een glimlach en ik ben een echte 
aanpakker. 
 
Daarnaast heb ik een rijbewijs en 
eigen vervoer, reizen is voor mij dus 
geen probleem.

 

Talentenkrant

Diane Eversen
Geboortedatum: 18-02-1992
Woonplaats: Emmen 
Telefoonnummer: 06-31681669 
E-mailadres: 
Dianejay17@gmail.com

Zoekt werk als:
Management assistent, niveau 4

Een drukke functie, met een groot variërend 
takenpakket; dat spreekt mij aan! Door 
mijn eerdere baan als projectassistent heb ik 
ervaring opgedaan en weet ik dat een baan 
als management assistente bij mij past. 
Mensen in mijn omgeving geven aan dat ik 
snel werkzaamheden oppak, leergierig en 
gemakkelijk in de omgang ben. 

Ik ben een creatieve denker, die graag 
mensen helpt bij hun vragen of problemen. 
Daarnaast is plannen echt een taak die 
voor mij is weggelegd, hierbij houd ik mijn 
hoofd koel en weet ik de juiste prioriteiten 
te stellen. 

Administratief
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Goede collega
Esther had er nooit aan gedacht om een BBL’er aan te nemen. ,,Na 
het gesprek met Kimberly was ik overtuigd. Het voelde direct goed 
en ik verwachtte dat zij goed binnen mijn team zou passen.” Naast 
een prettig collega werkt Kimberly hard en leert ze snel. ,,Binnen 
een half uur wist ze hoe ze met de kassa om moest gaan. Ze pakt 
het heel makkelijk op en absorbeert alle informatie.” 

Voordelig 
Het financiële voordeel voor het aannemen van een BBL-er is 
erg aantrekkelijk. ,,Voor het geld dat ik normaal gesproken een 
werknemer tien uur per week kon aannemen, heb ik Kimberly 
nu 20 uur per week in de winkel. Ik heb hiervoor gebruik 
gemaakt van de financiële voordelen van de gemeente en van 
de subsidie praktijkleren  Het mes snijdt aan twee kanten, want 
Kimberly kan door deze regelingen werken en ondertussen een 
mooi diploma halen.” 

‘Ga het gesprek aan met een BBL’er’
Na het winterseizoen zocht Esther Kieft, eigenaresse van kinderkledingwinkel Keez en Co, een 
parttime winkelmedewerker. ,,Ik had een vacature in de winkel opgehangen voor tien uur per 
week. Toen kreeg ik de tip om eens te gaan praten met Kimberly (20 jaar). Zij doet een BBL-
opleiding detailhandel op het Drenthe College. Dan werk je vier dagen en ga je één dag in de 
week naar school.”
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Nardien Streuer
Geboortedatum: 13-12-1992
Woonplaats: Weiteveen  
Telefoonnummer: 06-38679429 
E-mailadres: 
streuernardien@gmail.com

Zoekt werk in: 
Horeca MBO niveau 2

Doordat ik veel horeca ervaring heb, ben 
ik geïnteresseerd om alle taken binnen de 
horeca op te pakken.

Ik kan goed omgaan met mensen, ben 
communicatief en sociaal vaardig. Dit laat 
ik zien door onder andere klantvriendelijk 
te zijn. Bij mijn vorige werkgever heb ik 
kassawerkzaamheden verricht, mensen 
bediend, bestellingen opgenomen, eten 
bereid en schoongemaakt. In de drukke 
zomerperiode heb ik laten zien dat ik 
stressbestendig ben. Tevens ben ik leergierig 
en wil ik mezelf verder ontwikkelen. 

Doordat ik geruime tijd in Duitsland heb 
gewerkt, beheers ik ook de Duitse taal.

Mortada Al Ikaby
Geboortedatum: 10-08-1988
Woonplaats: Valthermond 
Telefoonnummer: 06-85279705 
E-mailadres: mortada100@live.nl

Zoekt werk in:
Horeca (voorkeur kok), niveau 2

Door eerdere werkervaringen in de horeca 
ben ik erachter gekomen dat mijn toekomst 
in dit werkveld ligt. Ik vind het ontzettend 
leuk om te koken en kan zowel bestaande 
gerechten van de menukaart bereiden als 
nieuwe gerechten bedenken. 

In de keuken werk ik netjes en geordend en 
vind ik het geen probleem om met druk om 
te gaan. Ik ben een zeer gastvrije jongen 
en bezorg gasten dan ook graag een fijne 
ervaring!

In augustus verwacht in tevens mijn Sociale 
Hygiëne te behalen.

Johan Hoogenberg 
Geboortedatum: 29-10-1995
Woonplaats: Zwartemeer 
Telefoonnummer: 06-27110057
E-mailadres: 
hoogenbergzwartemeer@gmail.com

Zoekt werk als:
Commercieel medewerker 
MBO niveau 3

Ik ga graag  de uitdaging aan om klanten 
steeds weer tevreden te stellen. Het is 
mijn passie om met mensen te werken. 
Ik presteer dan op mijn best. Klanten 
overtuigen met goede argumenten en 
mij hiervoor 100% in te zetten. Net als 
beloften nakomen. Afspraak is afspraak.

Samenwerken met collega’s, 
communiceren en luisteren naar klanten 
kan ik goed. Ik ga net zo lang door totdat 
iets goed geregeld is. Ik wil graag leren 
en pak snel nieuwe ontwikkelingen op. 
Kortom, een echte aanpakker die geen 
kansen laat liggen!

Horeca Commercieel/Facilitair 
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Structureel en terugkerend 
Marchel Arling is niet de enige die enthousiast is. De aanmeldingen 
van dit project stromen binnen. ,,De eerste lichting start in het 
najaar van 2015. Er zijn nu al veertig aanmeldingen, terwijl er 
maar vijftien plekken zijn.” Dat vormt volgens Arling geen enkel 
probleem, want het is een structureel terugkerend programma. Dat 
betekent dat V&SH ieder jaar opnieuw kandidaten zoekt.

School en bedrijfsleven 
Als relatiebeheerder is Arling continu op zoek naar de verbinding 
tussen Drenthe College en het bedrijfsleven. ,,Werken aan een 
windmolenpark is niet voor iedereen weggelegd. Zo staat veiligheid 
voorop. V&SH heeft daarvoor personeel nodig dat is opgeleid 
met specifieke kennis en een goed arbeidsethos. Het mooie aan 
dit project is, dat V&SH de uitvoering met jongeren uit Zuidoost 

Drenthe gaat doen. Het voordeel voor de jongeren is dat ze een 
landelijk erkend diploma krijgen. Met andere woorden, van dit 
diploma hebben de jongeren hun hele leven profijt.” 

Een mooi voorbeeld 
De samenwerking tussen Drenthe College, gemeente Emmen 
en S&SH is één van de vele voorbeelden die Arling aandraagt. 
,,Er zijn nog veel meer mooie projecten gaande. In dit geval is 
het zo dat het bedrijf op zoek is naar specialistisch personeel. 
Maar eigenlijk kunnen alle bedrijfstakken jongeren aannemen 
terwijl ze nog leren. Koks, kappers of schilders. Dat maakt 
eigenlijk niet uit. Het enige wat van belang is, is dat de firma 
een erkend leerbedrijf is. Drenthe College wil graag samen met 
het bedrijfsleven opleidingstrajecten samenstellen en uitvoeren 
en is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden.” 

‘Werken onder hoogspanning’ 
,,Je studie wordt betaald, je krijgt baangarantie en je ontvangt salaris. Waar krijg je dat 
tegenwoordig nou nog?” Marchel Arling, relatiebeheerder sector techniek van Drenthe College 
Emmen is laaiend enthousiast over de samenwerking met Visser & Smit Hanab (V&SH). Het 
is een project waarbij jongeren meedoen in een verkort opleidingstraject offshore monteur 
Hoogspanning. Kortom, in ploegen werken aan een windmolenpark op zee. 
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Leonie van der Sluis
Geboortedatum: 30-10-1989
Woonplaats: Nieuw Weerdinge 
Telefoonnummer: 06-50292833  
E-mailadres: 
vandersluismedas@hotmail.com

Zoekt werk in: 
Facilitaire dienstverlening, niveau 2

Ik ben zeer dienstverlenend ingesteld, werk 
graag met mensen en zorg er altijd voor dat 
alles reilt en zeilt. Mensen in mijn omgeving 
geven aan dat ik goed kan organiseren en 
altijd met creatieve oplossingen kom. Ik ben 
van mening dat dit de juiste eigenschappen 
zijn voor een allround facilitair medewerker.

In eerdere banen heb ik al kennis gemaakt 
met het facilitaire werkveld. Zo ben ik 
allround werkzaam geweest in de horeca 
en heb ik ervaring in de schoonmaak. 
Naast de horeca en schoonmaak ben ik 
ook werkzaam geweest in de productie en 
verschillende winkels.

Sharina Klok
Geboortedatum: 23-5-1990
Woonplaats: Dalen 
Telefoonnummer: 06-55326137
E-mailadres: 
sharinaduncan@hotmail.com

Zoekt werk als:
Apothekersassistente MBO niveau 4

Het geeft mij een kick als ik een bijdrage 
kan leveren aan de gezondheid van 
klanten. Klantvriendelijkheid, luisteren 
en de wens voorop stellen vind ik heel 
belangrijk. Het afwisselende werk spreekt 
mij aan. Steeds blijven focussen op de 
wisselende vragen van klanten. Dit vind ik 
een uitdaging die ik graag aan ga.

Ik kan goed communiceren en leg 
makkelijk contact. Dit blijkt uit mijn ruime 
ervaring binnen de horeca. Daarnaast 
ben ik geordend. Ik weet wat ik doe en 
probeer dat te allen tijde goed te doen!

Ik beschik over een rijbewijs en binnenkort 
ook over eigen vervoer.

Commercieel/Facilitair Apotheek

Marleen Wierenga
Geboortedatum: 12-05-1994
Woonplaats: Emmen
Telefoonnummer: 06-31351243
E-mailadres: 
marleenwierenga94@hotmail.com

Zoekt werk als:
Apothekersassistente MBO niveau 4

Als apothekersassistente klantgericht 
werken in combinatie met kennis over  
medicijnen en zorg: dat is mij op het lijf 
geschreven. In mijn vorige baan als service-
medewerker heb ik veel ervaring opgedaan 
in het verstrekken van informatie over 
verschillende producten en het verwerken 
van de informatie in een digitaal systeem. 
De afwisseling tussen de klantcontacten en 
de administratieve werkzaamheden spreekt 
mij aan. 

Bij specifieke vragen is het voor mij een 
uitdaging om een oplossing te vinden. Dit 
doe ik graag samen met collega’s maar 
kan hierin ook goed zelfstandig opereren. 
Tevens ben ik flexibel ingesteld. Snel schake-
len is voor mij geen probleem. 
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Subsidieregeling Praktijkleren
De subsidieregeling Praktijkleren is een tegemoetkoming in de 
kosten voor de werkgever die een leerwerkplaats aanbiedt aan 
een BBL’er. De tegemoetkoming (max. €2700 per deelnemer 
per studiejaar) is voor de begeleiding van een deelnemer. De 
subsidieaanvraag kan ingediend worden via de website van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.  
 
Premiekorting voor jongere werknemers:
In sommige gevallen kunt u een korting krijgen op de premies voor 
werknemersverzekeringen. Indien u een werknemer met een 
WW- of een bijstandskering in dienst neemt tussen de 18 en 27 jaar 
oud, dan kunt u een premiekorting voor hem/haar krijgen.
 

Cindy Keuning van WSP Drenthe informeert u graag over de 
voorwaarden en mogelijkheden voor subsidies, neemt u contact 
met haar op via c.keuning@emmen.nl of 06 524 904 30. 
Ook vanuit de Gemeente Emmen zijn er regelingen die bedrijven 
extra willen stimuleren tot het bieden van een leerwerkplaats.

Werkgeversservicepunt Drenthe
Werkgeversservicepunt (WSP) Drenthe is de plek waar werkgevers terecht kunnen voor 
informatie, advies en specialistische expertise rondom arbeid. WSP Drenthe kan u ook helpen met 
verschillende subsidieregelingen. 

http://www.wspdrenthe.nl
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Mark Weidijk
Geboortedatum: 08-12-1993
Woonplaats: Emmen 
Telefoonnummer: 06-34183356 
E-mailadres: 
markweidijk@hotmail.com

Zoekt werk als:
Procesoperator Vapro A, niveau 2

De afgelopen jaren werkte ik als 
productiemedewerker bij grote bedrijven 
als Forbo Novilon en Friesland. Hier was 
ik verantwoordelijk voor het bedienen, 
afstellen, repareren en onderhouden van 
machines. Bij dit werk ligt mijn hart en ik 
zou hier dan ook heel graag een diploma 
in behalen om verder te kunnen.

Ik heb technisch inzicht en ik ben erg 
leergierig. Omdat ik nieuwsgierig ben 
naar techniek en processen, 
maak ik werkzaamheden mij snel eigen. 
Verder ben ik een aanpakker en 
zeer gemotiveerd.

Techniek/Logistiek

Rolf Barqueiro 
van der Bijl
Geboortedatum: 23-01-1997
Woonplaats: Emmer Compascuum 
Telefoonnummer: 06-41705112 
E-mailadres: rolfbar_@hotmail.com

Zoekt werk in:
Installatie of montage techniek, 
niveau 2-3

Mijn vader is onderhoudsmonteur en door 
hem heb ik interesse voor de techniek 
gekregen. Bij klussen thuis kijk en werk ik 
met mijn vader mee, daardoor heb ik al 
enig technisch inzicht. Ik werk graag met 
mijn handen en vind de afwisseling in de 
techniek erg leuk.

Ik kan nauwkeurig en hard werken. Verder 
leer ik heel graag en makkelijk. Wanneer 
iets niet direct lukt, zet ik net zo lang door 
tot het wel lukt.

Martijn De Graaf
Geboortedatum: 22-3-1996
Woonplaats: Emmer-Compascuum 
Telefoonnummer: 06-52854864
E-mailadres: 
martijndegraaf1996@gmail.com

Zoekt werk als:
operator MBO niveau 3

Ik heb interesse in het werken met 
procesinstallaties. Ik zie er een uitdaging 
in de processen te controleren, fouten te 
signaleren en uiteindelijk de processen te 
verbeteren. 

Ik ben goed in het werken met processen. 
Ik werk hard en probeer mijn 
werkzaamheden zo goed mogelijk uit te 
voeren. Ik blijf rustig en raak niet snel in 
paniek. Ik hou altijd goed het overzicht en 
ben mij ervan bewust wat er om me heen 
gebeurt. Ik ben vriendelijk en kan goed 
samenwerken, maar ik kan ook prima 
zelfstandig werken.
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Techniek/Logistiek

Mike Zondag
Geboortedatum: 16-07-1996
Woonplaats: Schoonebeek 
Telefoonnummer: 06-15238090
E-mailadres:  
mikezondag@msn.com

Zoekt werk als:
Logistiek Medewerker MBO niveau 2

Eerder reed ik veel mee met mijn vader 
op de vrachtwagen. Daardoor heb ik 
kennisgemaakt met de logistieke wereld 
en die wereld spreekt mij erg aan!

Ik kan goed zelfstandig werken, maar 
ook samenwerken is geen probleem. In 
mijn werk als voeger help ik ’s ochtends 
mijn collega’s op weg, daarna ben ik 
verantwoordelijk voor mijn eigen stuk. 
Verder ben ik iemand die hard werkt 
en flexibel is. 

Jeroen Prins
Geboortedatum: 16-07-1997
Woonplaats: Schoonebeek 
Telefoonnummer: 0524-533090 
E-mailadres: 
jeroenprins172014@hotmail.com

Zoekt werk in: 
Transport en Logistiek, niveau 2

Ik ben op zoek naar een leerbaan in de 
transport en logistiek, omdat ik graag 
vrachtwagenchauffeur wil worden. Het 
lijkt mij erg mooi om veel onderweg te 
zijn. Momenteel ben ik werkzaam bij een 
bakkerij waar ik ook bestellingen bezorg. 

Ik ben zeer flexibel in te zetten, zowel qua 
werktijden als werkzaamheden. Naast mijn 
werk bij de bakkerij werk ik ook als voeger. 
Hier werk ik in teamverband, maar is het 
ook erg belangrijk om zelfstandig taken 
uit te voeren. Zowel mijn collega’s bij de 
bakkerij als bij het voegbedrijf omschrijven 
mij als een harde werken en een doorzetter.

Marianna Walda
Geboortedatum: 10-06-1989
Woonplaats: Zwartemeer 
Telefoonnummer: 06-50908646
E-mailadres: 
mevr.walda18@hotmail.com

Zoekt werk in:
Agrarische sector/Land en 
Veehouderij MBO niveau Entree

Ik houd veel van dieren en het 
buitenleven. Ik zou heel graag van mijn 
grootste hobby mijn werk willen maken. 
Ik ben een harde werker en ben graag 
bezig. Omdat ik niet graag thuis zit heb 
ik een tijdelijke baan in de productie 
aangenomen. In de productie werk ik veel 
zelfstandig en is het belangrijk om snel en 
zorgvuldig mijn werkzaamheden uit 
te voeren. Deze eigenschappen zet ik 
ook graag in bij een leerbaan in de 
agrarische sector.

Agrarisch 
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Bedrijven die een BBL-er binnen hun bedrijf willen opleiden moeten 
een erkend leerbedrijf zijn en begeleiding kunnen bieden bij het 
praktijkdeel van de opleiding. Via www.s-bb.nl kunt u in een 
aantal stappen een erkenning als leerbedrijf aanvragen of uw 
beschikbare leerbanen melden.

Samen met het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zorgt SBB 
(Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) dat 
mbo-opleidingen optimaal aansluiten op de praktijk. Studenten 
krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. 

U als ondernemer krijgt in uw branche de vakmensen die u 
nodig heeft.

Neem voor meer informatie contact op met Cindy Keuning, 
c.keuning@emmen.nl of 06 524 904 30

Samenwerkingsorganisatie 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven

Techniek/Logistiek Horeca Techniek

http://www.s-bb.nl

