
I N F O R M A T I E
voor de
partners



Startpunt is het leerwerk-
bedrijf van Twente Milieu.  
Wij bieden mensen met 
een afstand tot de  
arbeidsmarkt een jaar 
lang opleiding (mbo  
niveau 1) en werk. 

Waarom?
Twente Milieu opereert al jaren als maatschappelijk 
betrokken werkgever. We bieden werkgelegenheid  
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Wij hebben de ambitie hierin te groeien, zowel in 
aantal medewerkers uit de doelgroep als qua  
zichtbaarheid richting stakeholders. 

Doel
De doelstelling van Startpunt is om mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te bieden op 
een baan. Dit doen we door ze een jaar de kans te geven 
om te leren en werken bij Twente Milieu. In dat jaar 
zullen deelnemers werknemersvaardigheden ontwikkelen, 
werkervaring opdoen en een startkwalificatie behalen. 
Na dit jaar is de verwachting dat een groot deel van hen 
duurzaam werkgelegenheid vindt buiten Twente Milieu. 

Voor wie?
Startpunt is bedoeld voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Dit kunnen werkzoekenden zijn uit  
de doelgroep ‘banenafspraak’, maar bijvoorbeeld ook 
statushouders. Aangezien wij een entreeopleiding tot 
assistent installatie- en constructietechniek in samen-
werking met ROC van Twente aanbieden, zoeken wij 
kandidaten zonder vmbo- of mbo-diploma. De voor-
waarde om deel te nemen is dus dat je nog géén 
startkwalificatie hebt. Iemand met een afgeronde 
praktijkschool is welkom. De standplaats is onze 
locatie in Borne.

Wat zoeken wij?
Jaarlijks zoeken we vijftien deelnemers. Van hen 
ontvangen wij graag een cv en een overzicht van de 
eventuele subsidieregelingen die voor deze deelnemer 
van toepassing zijn. 
 
We zijn op zoek naar deelnemers die: 
• gemotiveerd zijn en van aanpakken houden 
•  willen bouwen aan een betere toekomst
•  het leuk vinden om in de techniek te werken

Praktisch
Het leerwerktraject bestaat uit de volgende onderdelen:
•  Selectiegesprekken  
• Voorschakeltraject  
• Werk en opleiding   
•  Start dienstverband    

De eerste twee maanden werken de deelnemers met 
behoud van uitkering. Bij goed functioneren wordt dit 
omgezet in een dienstverband van maximaal 9 maanden.

Vragen?
Voor vragen en het aandragen van geschikte  
kandidaten kunt u contact opnemen met  
Miranda Kloppers van Werkplein Twente:  
m.kloppers@swb.nl of 06 - 22 25 74 56. 

startpunt is een onderdeel van

Aras: “Startpunt is een zeer fijne  
organisatie. Ik heb onder andere 
technische kennis opgedaan. 
Maar ook mijn Nederlandse taal 
is aanzienlijk verbeterd. Ik kan 
iedereen die een opstap nodig 
heeft, aanraden om bij Startpunt 
een diploma te halen.”

Richard: “Door Startpunt  
heb ik veel sociale contacten 
opgebouwd en ik vind het 
mooi dat de groep van Start-
punt iets toe kan voegen aan 
Twente Milieu. Ook behaalde 
ik mijn heftruckcertificaat, 
deed ik meer werkervaring op 
en ontwikkelde ik mij verder in 
samenwerking. ”

Michel Spenkelink, Spenco: “Wij zijn vaak op 
zoek naar goed gemotiveerde vakmensen voor 
de lange termijn en we werken dan ook met 
verschillende vakopleidingen samen. Helaas 
is het aanbod laag. Bij Startpunt krijgen de 
medewerkers al een basisopleiding, waarna ze 
hier intern of met behulp van de vakopleiding 
goed verder worden opgeleid. Daarbij kijken 
we naar de persoon zelf. Als iemand goed 
gemotiveerd is en de juiste mentaliteit heeft, 
dan kunnen we binnen Spenco wel de beno-
digde vakkennis bijbrengen. Iedereen krijgt 
een kans.”


