STIMULERINGSFONDS

ARBEIDSMARKT MIDDEN-BRABANT
Ondersteuning voor ondernemers bij creëren werkgelegenheid

ACHTERGRONDINFORMATIE
Het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt is een
initiatief van het OndernemersAkkoord.
Hierbinnen ontwikkelen ondernemers,
overheden en onderwijsinstellingen uit
Midden-Brabant samen werkgelegenheid
voor mensen met een kwetsbare positie op
de arbeidsmarkt.
Zie www.ondernemersakkoord.nl

MEER INFORMATIE?
Kijk op www.ondernemersakkoord.nl/
projecten/stimuleringsfonds
Of neem contact op met projectleider
Rudy Aerts van de gemeente Tilburg. Hij is
bereikbaar via telefoonnummer 06-15871061
of per e-mail rudy.aerts@tilburg.nl.

DEZE WERKGEVERS GINGEN U
O.A. VOOR:
ATS (terughalen VAL/VAS werkzaamhedenreshoring)
Leseman Car Care (technische innovatie)
Loc Brewery (technische innovatie, social
enterprise)
ETEMF (technische innovatie)
Smartwares (reshoring)

Het Stimuleringsfonds is een initiatief van VNO-NCW Brabant Zeeland, 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 zet in op groei van duurzame
werkgelegenheid voor werkzoekenden die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Denk hierbij aan mensen met een uitkering en mensen of jongeren met een beperking.
Gemotiveerde en ervaren krachten met een groot arbeidspotentieel.
Iedere werkgever (of werkgevers samen) kan een aanvraag voor ondersteuning uit het
fonds indienen. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan krijgt u een eenmalige ondersteuning van maximaal 100.000 euro per kalenderjaar. Hieraan zijn een aantal voorwaarden
verbonden.

VOORWAARDEN

De belangrijkste voorwaarden zijn:
• U creëert langdurig werkgelegenheid voor werkzoekenden met (enige) afstand tot de
arbeidsmarkt.
• U doet dat via een innovatief idee, waarmee nieuwe banen voor deze doelgroep
gecreëerd worden of waarmee bestaande functies worden aangepast zodat werkgelegenheid voor deze doelgroep blijft bestaan.
• 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.
• Het Stimuleringsfonds financiert geen traditionele re-integratievormen.
	 

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:
• Koen Melis, algemeen directeur Melis Metaalgieterijen en bestuur VNO NCW.
• Carmen de Jonge, algemeen directeur Wissenraet Van Spaendonck
• Rudy Aerts, senior accountmanager Arbeidsmarkt, gemeente Tilburg
• Stef van Bladel, eigenaar T&S Flexwerk
• Frans Swinkels, directeur Sociaal domein, gemeente Tilburg (voorzitter Innovatiegroep)
• Ton Wilthagen, hoogleraar Institutionele en Juridische Aspecten van de Arbeidsmarkt
Organisatie aan Tilburg University.
Werkwijze
Stap 1:
Hebt u een goed idee? Stuur een e-mail naar stimuleringarbeidsmarkt@tilburg.nl met daarin
kort een beschrijving van uw idee. U kunt hier ook een aanvraagformulier opvragen. Dit
formulier bevat een aantal basiselementen die u bij de omschrijving van de aanvraag kunnen
helpen.
Stap 2:
U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de projectleider Stimuleringsfonds voor een eerste
advies en beoordeling op inhoud en haalbaarheid. Bij goedkeuring volgt een pitch voor de
Innovatiegroep.
Stap 3:
Na goedkeuring door de Innovatiegroep kunt u de formele aanvraag indienen via
www.tilburg.nl/ondernemers/geld/subsidies-ondernemers. Hierna ontvangt u een beschikking
en start de financiering.
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