Jongerenvoucher Amsterdam
en Diemen
Biedt u een jongere uit Amsterdam of Diemen een baan aan waarmee hij een start kan
maken op de arbeidsmarkt? Voor jongeren die moeilijk aan werk komen kunt u subsidie
krijgen. Dit noemen we de jongerenvoucher. Er zijn jongerenvouchers voor leerwerkovereenkomsten en voor arbeidsovereenkomsten.
Let op:
Alleen dienstverbanden en leerwerkbanen die zijn gestart in de periode 1 juni 2015 tot en met 30 juni 2018
komen in aanmerking. 6 tot 8 maanden na de start van het dienstverband vraagt u uitbetaling van de
jongerenvoucher aan. Aanvragen kan tot uiterlijk 1 maart 2019.

Zo werkt het
•
Voor
	
een functie in uw bedrijf heeft u een werkloze jongere (18 tot en met 26 jaar) op het oog die u
graag een kans wilt geven. De jongere woont in Amsterdam of Diemen en heeft geen uitkering.
U verwacht dat deze jongere zeker in het begin extra aandacht vraagt.
•
	U vraagt voor de start van het dienstverband aan de gemeente waar de jongere woont of de jongere
tot de doelgroep van de jongerenvouchers behoort.
•
	Alleen dienstverbanden en leerwerkbanen die zijn gestart in de periode 1 juni 2015 tot en met 30 juni
2018 komen in aanmerking.
•
Er zijn twee soorten jongerenvouchers.
• 	De startersbonus / eenmalig € 1000. In dit geval biedt u de jongere een arbeidsovereenkomst aan
voor een periode van minimaal 6 maanden en voor minimaal 16 uur per week.
• 	De leermeestervoucher / eenmalig € 1500. In dit geval biedt u de jongere een
leerwerkovereenkomst (BBL) aan voor een periode van minimaal 12 maanden.
Voor jongeren met een uitkering zijn andere regelingen beschikbaar zoals de tijdelijke loonkostensubsidie.
Uw voordeel
•
•
•

Tegemoetkoming in loon- en begeleidingskosten.
Bij een leerwerkovereenkomst combineerbaar met de subsidieregeling praktijkleren.
U investeert in de toekomst. Goed gekwalificeerd personeel wordt in de nabije toekomst schaars.

Aan de slag
•
•
•

Voor
	
de start van het dienstverband bespreekt u met uw contactpersoon bij WSP of de jongere tot de
doelgroep van de jongerenvoucher behoort. Als de jongere tot de doelgroep behoort ontvangt u een
schriftelijke bevestiging.
Heeft u nog geen contactpersoon? Ga naar www.wspgrootamsterdam.nl/contact of bel 0800 525 2525.
	6 tot 8 maanden na de start van het dienstverband vraagt u uitbetaling van de jongerenvoucher aan.
Het aanvraagformulier vindt u op www.wspgrootamsterdam.nl/subsidies/jongerenvoucher.
Aan de inhoud van deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend. Augustus 2018

VOOR MEER INFORMATIE
ga naar www.wspgrootamsterdam.nl of bel 0800 525 25 25.

