
STARTPLEIN TECHNIEK 
Donderdag 30 oktober 2014 Startplein Techniek Zaltbommel 

Maandag 10 november 2014 Startplein Techniek Culemborg 

 

  

Werkzoekenden en werkgevers ontmoeten elkaar  

Het Startplein Techniek is ontwikkeld om een juiste match te realiseren tussen werkgevers en werkzoekenden in de 

technische sector. De partijen, die zijn aangesloten bij het Startplein, hebben een groot netwerk en brengen veel  

kennis mee. Niet alleen van de techniek, maar ook van de lokale (arbeids)markt. Hierdoor is er een goed overzicht van 

de technische vacatures én van de geschikte potentiële kandidaten. Zo is een betere afstemming tussen vraag en  

aanbod mogelijk. Het doel van de speeddates is werkzoekenden met technisch talent kennis te laten maken met   

werkgevers met technische vacatures.  

 

Wilt u een technische vacature doorgeven, zich aanmelden of meer informatie?  

Technische bedrijven die mee willen denken, vacatures hebben of zich bij het Startplein willen aansluiten zijn van  

harte welkom. Wilt u een vacature doorgeven voor het Startplein Techniek Zaltbommel dan kunt  u contact opnemen 

met Yvonne Schreven van het Werkgevers Adviespunt Rivierenland via mail yschreven@wapr.nl of   

T: 06-250 15 298. Een werkzoekende kan zich aanmelden voor het Startplein door een mail  te sturen naar Tanja Ruhof 

van het Leerwerkloket Tanja.ruhof@uwv.nl of  te bellen naar T:06-46852234 (tijdens kantooruren).  

 

Wil u een vacature doorgeven voor het Startplein Techniek Culemborg dan kunt u contact opnemen met Annelies 

Brouwer - Kraaijeveld van het Werkgevers Adviespunt Rivierenland via mail akraaijeveld@wapr.nl of T 06 – 183 04 948. 

Een werkzoekende kan zich aanmelden voor het Startplein door een mail te sturen naar Ineke van der Straaten van het 

Leerwerkloket Ineke.vanderstraaten@uwv.nl of te bellen naar T:06-46852234 (tijdens kantooruren).  

 

Voor algemene vragen over het Startplein Techniek kunt u contact opnemen met Jan Heeres via mail 

Jan.Heeres@kcbt.nl of T: 06-280 43 751.  

Er is een groeiend tekort aan technisch personeel. Om nu, maar ook in 

de toekomst dit tekort tegen te gaan is het Startplein Techniek 

ontwikkeld door het Platform Rivierenland en Leerwerkloket 

Rivierenland. Het Startplein biedt werkzoekenden en werkgevers in de 

techniek een manier om elkaar beter te vinden.  
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