
De schakel tussen jongeren en leerbedrijven

Verdeling vrouw / man

596 vrouwen
42%

829 mannen
58%

Woonplaats

‘s-Hertogenbosch
64%

Overig
36%

Opleiding

BBL

BOL

OL*

VMBO stage

Interne opl.

LT**

976

102

36

191

74

46

* Oriënterende leerbaan

** Leerwerk traject

De meerwaarde van Actieplan Leerbanen bestaat uit een goede onderlinge samenwerking  

met onder andere de Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Koning Willem I College,  

Bossche Vakschool, UWV Werkbedrijf, Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW)  

en het ambassadeursnetwerk van bedrijven. 

Partners van Actieplan Leerbanen

1.425 geplaatste jongeren (2004 - 2016)

198 108 108 114 105 153

< 2005 2006 2007 2008 2009 2010

150 113 82 89 101 104

2011 2012 2013 2014 2015 2016

•  Netwerk van bedrijven, scholen,  

UWV en gemeente ‘s-Hertogenbosch.

•   Geeft persoonlijk advies, bemiddeling, 

plaatsing en coaching van gemotiveerde  

jongeren tot 23 jaar.

•   Actieplan Leerbanen draagt bij aan het 

behalen van een startkwalificatie.

•   Al meer dan 12,5 jaar een  

succesvol programma.

Wat is Actieplan 

Leerbanen?

•   Jonger dan 23 jaar.

•  Gemotiveerd en enthousiast  

om te gaan leren en werken.

•  Weet duidelijk in welke richting 

men wil gaan leren en werken.

•  Woont in ‘s-Hertogenbosch en/of 

aangemeld voor een BBL opleiding 

bij het Koning Willem 1 College,  

of is leerling van de Bossche  

Vakschool.

Welke jongeren

kunnen zich 

aanmelden?

•   Duidelijke doelgroep omschrijving.

•   Betrokkenheid van de werkgevers via  

ambassadeursnetwerk en ondernemings- 

verenigingen.

•   Samenwerking gericht op meerwaarde voor  

alle betrokken partijen.

•   Goed projectmanagement, goede  

projectorganisatie en administratie.

•   Duidelijkheid over doelstellingen, werkwijze, 

taken en verantwoordelijkheden van de  

verschillende partijen.

•   Resultaatgericht.

•   Monitoring van de resultaten en eventueel 

bijstelling van de werkwijze.

•   Voldoende financiële middelen.

De succesfactoren 

van het Actieplan

Leerbanen?

•   Jongeren die u zelf  

opleidt tot nieuwe werknemer.

•   Gewenningsperiode: is dit  

de medewerker die u zoekt?

•   Subsidie voor praktijkleren 

van max. € 2.700,- per jaar.

•   Concrete invulling van uw maat-

schappelijk betrokkenheid

De voordelen  

voor werkgevers?

Actieplan Leerbanen Regio ‘s-Hertogenbosch

Lagelandstraat 19, 5313 CP  ‘s-Hertogenbosch

      actieplanleerbanen.nl          @leerbanen

facebook.com/actieplan.leerbanen

Meer informatie:


