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Voorwoord 

Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het mini symposium over het  leerwerkproject  Aan ‘t 

werQ dat op dinsdag 10 februari  2015 heeft plaatsgevonden in Wijhezicht in Wijhe. Genodigden 

waren jongeren die deelnemen aan het project, rijks- en gemeente- ambtenaren, 

onderwijsdeskundigen, werkgevers en regionale  branchevertegenwoordigers. Het symposium was 

een initiatief van de stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ en is georganiseerd vanuit Stichting ‘Pak die Kans’ in 

samenwerking met Nijland & Kroes en Leerwerkbedrijf MaatwerQ waar het project wordt 

gerealiseerd. 

De stuurgroep van het leerwerkproject ‘Aan ’t werQ’ bedankt alle aanwezigen voor hun komst. De 

getoonde interesse en actieve inbreng, maakten deze dag tot een interactieve en inspirerende 

ontmoeting met alle partijen. We kunnen daarmee stellen dat de doelstelling om stil te staan bij de 

eerste resultaten en elkaar  te informeren en te inspireren, met glans is behaald.  

Dit verslag werd samengesteld bij Top Job Salland. Deze organisatie is concepthouder van MaatwerQ 

leerwerkprojecten, waarvan ‘Aan ’t werQ’ sinds september 2014, onderdeel van uit maakt. 

 

Mia Nijland 

Top Job Salland – Nijland & Kroes 

 

 
 

April  2015  
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UITNODIGING   Mini Symposium Aan ‘t WerQ 

Op dinsdag 10 februari 2015 openen wij feestelijk ons project ‘Aan ’t WerQ’:   
Het leven van jonge mensen moet je organiseren rond leren en werken  
 
De pilot ‘Aan ’t WerQ’  is gestart op 1 september 2014 en wij willen graag het doel, de aanpak, de 
werkwijze en inmiddels ook enige resultaten met u delen. 
Dat doen we door u kennis te laten maken met de deelnemers, de betrokken bedrijven en 
begeleiders, om vervolgens met elkaar door te praten  en het “gedachtengoed” in een nóg groter 
verband te delen en sterker te maken.  
 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  

Vanaf 12.30 uur bent u welkom bij Topjob Salland Oranjelaan 5 in Wijhe. 

(het oude gemeentehuis Wijhezicht) 

 
Programma 
 
12.30  uur Ontvangst met thee en koffie 
13.00  uur Opening door dagvoorzitter Arjan Middelkoop 
13.10  uur Introductie project Mia Nijland (projectleider) en Romy Hamelink (jongere) 
13.45  uur Kennismaking deelnemers en begeleiders 
14.15  uur Onder leiding van de dagvoorzitter vindt een interactieve  
   gedachtewisseling/discussie plaats over ons gedachtengoed  
15.30  uur Afronding door dagvoorzitter met aansluitend een hapje en een drankje 
 
Hopelijk ontmoeten we u op 10 februari! 

Mede namens  Mia Nijland en de Projectgroep, 

Willie Gerth 

Voorzitter stichting Pak die Kans 

 

   U kunt gratis parkeren op het van Dedemplein voor het pand.   

  Het station is op 5 minuten loopafstand. 

 

  De ingang van het gebouw is gelegen aan de kant van het park. 

 



 

 
4 

De samenwerkingspartners van ‘Aan ‘t werQ zijn: 

 

Nijland & Kroes  Kennispraktijk voor zorg en onderwijs 

De Praktijkgroep Trainingsbureau competentiegericht onderwijs  

MaatwerQ  Leerwerkbedrijf  

Top Job Salland  Intermediair arbeidsmarkt 

Partpreni  Intermediair arbeidsmarkt 

 

 

Het project wordt mogelijk gemaakt door  

Stichting Pak die Kans 

VSB Fonds 

SNS Reaal Fonds 

 

            Hartelijk dank hiervoor! 
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De praktische uitvoering van het project gebeurt door onderstaande partijen: 

MaatwerQ 

Vanuit leerwerkbedrijf MaatwerQ, wordt praktisch uitvoering gegeven aan de leerwerktrajecten met 

school en stages. MaatwerQ biedt een veilige leeromgeving waarin jongeren kunnen wennen aan de 

combinatie van leren en werken, het arbeidsritme, het uitvoeren van werkzaamheden en het opdoen 

van werknemersvaardigheden. Tevens is er de mogelijkheid om een (start)kwalificatie voor de 

arbeidsmarkt te behalen. ‘Aan ’t WerQ’ maakt gebruik van dit concept en sluit aan bij de reeds 

bestaande leerwerktrajecten bij dit leerwerkbedrijf (2013). 

Fase 1. Tijdens een oriëntatiejaar worden hier een BBL 1 Entree opleiding (voorheen AKA) en 

stagemogelijkheden geboden. 

Fase 2. Na het behalen van de startkwalificatie kan men doorstromen naar een BBL 2 opleiding. 

De  aanpak is succesvol voor diverse jongeren. 

 

 

Met BinQ (2012) als voorbeeld blijkt het concept al langer succesvol te zijn voor BBL 2 

leerwerktrajecten. De BinQ jongeren participeren ook in het project ‘Aan ’t werQ’.  

BinQ vertegenwoordigt de branche Infra – Grond Weg en Waterbouw (GWW). Deelnemers aan BinQ 

volgen de opleiding bij Klink-Nijland aan het bedrijf en kunnen hier eveneens oefenen in de 

praktijkhal. In november 2014 werd deze werkgever zelfs uitgeroepen tot het Beste Leerbedrijf Bouw 

& Infra van Nederland. 

 

http://youtu.be/FrnfkvFjKhk
http://youtu.be/FrnfkvFjKhk
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Nijland & Kroes 

Tijdens het leerwerktraject staat er een leerwerkcoach of regisseur klaar voor advies en begeleiding 

op maat. Dit wordt geboden door samenwerkingspartner Nijland & Kroes. De leerwerkcoach coacht 

de jongere in de klas en ‘on the job’. Er is daarbij veel ruimte voor leer- en loopbaanbegeleiding (LOB) 

met dialogische gesprekvoering voor de juiste koers en een gedegen opleidings- of beroepskeuze. De 

regisseur van een individueel leerwerktraject organiseert en reguleert (vanuit werknemers- en 

werkgeversoogpunt) de bemoeienis van andere betrokken partijen. Denk hierbij aan: gemeente, 

UWV, onderwijs, zorgaanbieders enz. Dit zorgt voor een ‘24 uurs’ aanpak waar nodig. Het advies- en 

interventieprogramma Q-fit is hierin de rode draad. Het Q-fit programma stroomlijnt en volgt de 

individuele trajecten op basis van een vastgesteld stappenplan. Op methodische en systematische 

wijze wordt een leerwerktraject gevolgd vanuit het belang van werknemer en werkgever.  

Q-fit adviseert ook over een adequate en passende leefstijl door deze onder de loep te nemen.  

 

 

 

Het praktijkcollege (De Praktijkgroep) 

Naast een samenwerking met ROC Deltion Zwolle (BinQ en BBL 2 Timmerman), worden de 

opleidingen verzorgd in samenwerking met Het Praktijkcollege uit Nieuw Leusen en ROC Leiden. De 

scholing wordt aangeboden bij MaatwerQ in Wijhe. Met behulp van Smartboxx worden de 

individuele leerresultaten via E-learning en -coaching  geregistreerd en bijgehouden. 

 

Top Job Salland en Partpreni 

Projectadvies en organisatie van het samenwerkingsproject ‘Aan ’t werQ’ is in handen van Top Job 
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Salland en Partpreni  personeelsdiensten. Beide organisaties zijn actief als intermediair voor 

arbeidsmobiliteit. Ze leggen en onderhouden contacten met werkgevers en bewaken ook de 

consequenties van relevante wet- en regelgeving. 

Werkgevers 

Vanaf de start, worden werkgevers uit de technische sector betrokken. Werkgevers die belangstelling 

hebben voor jonge gemotiveerde werknemers die de branche kunnen komen versterken. Het gaat 

om werkgevers met een  intrinsieke motivatie om het arbeidspotentieel te zoeken in juist deze groep 

jongeren. Meedoen betekent: gaan voor een goede samenwerking en streven naar korte lijntjes 

tussen werkgever, onderwijs en de jongere. Vanuit het samenwerkingsconcept worden werkgevers 

ontzorgd op alle fronten. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het onderwijs en oefenmogelijkheden niet 

alleen op maat maar ook zo dicht mogelijk bij het bedrijf te organiseren.  

 

Inleiding en projectinformatie 

 

 

Op uitnodiging van Stichting ‘Pak die Kans’ verzamelden op 10 februari  2015 ruim 60 personen zich 

in Wijhezicht  te Wijhe  voor het mini-symposium over het leerwerkproject ‘Aan ’t werQ’.  

De aanwezigen waren deelnemers aan het project en  geïnteresseerden vanuit de overheid, het 

onderwijs, werkgevers organisaties, en andere gerelateerde bedrijven en instanties.  

 Reden voor de bijeenkomst was de feestelijke opening van het project en samen stilstaan bij de 
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eerste resultaten die zijn bereikt. Daarnaast met elkaar van gedachten wisselen over het project, de 

kansen, mogelijkheden en belemmeringen. 

 

 

 

Dit verslag geeft een  kleine impressie te geven van hoe dit project leeft onder belangstellenden, 

betrokkenen, deelnemers en initiatiefnemers. Visies, ervaringen, vragen en indrukken zijn hier in 

opgenomen. 
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Na de officiële opening door dagvoorzitter Arjan Middelkoop starten we met een raadsel dat door de 

mede organisator Romy Hamelink één van de deelnemers is ingebracht. Het raadsel kan alleen 

opgelost worden als er ‘out of the box’ wordt gedacht. Een mooie opwarmer. 

Daarna neemt Mia Nijland het woord en vertelt ze over het project , de visie erachter, de kenmerken 

ervan en een korte  stand van zaken.  

 

WAT IS HET? 

‘Aan ’t WerQ’ is een tweejarig samenwerkingsproject voor een duurzame toeleiding van jongeren 

naar de arbeidsmarkt in het algemeen en de technische sector in het bijzonder. WerQ met een Q 

komt van het interventieprogramma Q-fit (Quality of Life), de rode draad in onze ’24 uurs’ aanpak. 

Na een voorbereidingsperiode, startte Stichting ‘Pak die Kans’ in september 2014 dit project met een 

pilot in de regio Salland en Twente. Samen met werkgevers en partners: Leerwerkbedrijf 

MaatwerQ,Nijland & Kroes, Het Praktijkcollege, Top Job Salland en Partpreni  wil ‘Aan ‘t WerQ’ 

kwetsbare jongeren naar een baan begeleiden. Deze jongeren met of zonder startkwalificatie, 

worden zodanig opgeleid en begeleid, dat zij kunnen instromen als vakbekwame jongeren binnen de 

sector techniek en aanverwante branches. Dit gebeurt stapsgewijs en met maatwerk. ‘Aan ’t werQ’  

wil heel concreet aantonen dat een zogeheten arbeidsbeperking in de praktijk helemaal geen 

beperking hoeft te zijn. De pilot loopt tot september 2016. Er zullen dan 20 jongeren aan een baan 

http://www.stichtingpakdiekans.nl/
http://www.nijlandenkroes.nl/
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zijn geholpen. ‘Aan ’t werQ’ wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van VSB fonds en SNS 

Reaal fonds. 

VOOR WIE IS HET? 

‘Aan ’t WerQ’ is er voor jongeren vanaf 17 jaar met een verworven afstand tot de arbeidsmarkt en 

die bereid zijn om deze afstand in te halen. Het gaat om een mix van uitkeringsgerechtigden 

(schooluitvallers en werkzoekenden) en (ex) scholieren. Personen met een Wajong uitkering kunnen 

hier onderdeel van uit maken. Het betreft kwetsbare jongeren die geïsoleerd geraakt zijn of dreigen 

te raken van de samenleving en doorgaans niet beschikken over een (start)kwalificatie of diploma. 

Het deelnemen aan reguliere (BBL) leerwerktrajecten is mislukt of bleek niet kansrijk. De jongeren 

staan wel open voor een maatwerktraject op het gebied van techniek of aanverwante sector. 

Naast de jongeren, spelen ook werkgevers een centrale rol in het project. Het betreft actieve 

werkgevers die hun steentje willen bijdrage aan de ‘participatiemaatschappij’. Zij bepalen mede de 

koers van het project en stellen stage- en leerwerkplekken beschikbaar. 

 

WAAROM? 

Binnen het project worden de volgende doelen gesteld: 

* Algemeen: door scholing versterken van kennis, vaardigheden en competenties van jonge 

werknemers en het behalen van (start)kwalificaties. 

Het door ontwikkelen van een nieuwe aanpak en samenwerking arbeidsmarkt-scholing-

werkzoekende dat binnen de sector geïmplementeerd en versterkt wordt. 

* Specifiek: opleiden van jongeren op BBL niveau 1 en 2 en nieuwe instroom van vakbekwame 

jongeren binnen de sector Techniek waardoor vakkrachten behouden blijven voor de sector.Het 

project draagt bij aan de benodigde verbetering van de maatschappelijke positie van de doelgroep 
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jongeren. Ieder van hen leert ook om zijn of haar leefstijl onder de loep te nemen en meer regie over 

het eigen leven te verwerven. Dit leidt daadwerkelijk tot toekomstperspectief: een duurzame 

verbetering van kansen op de arbeidsmarkt, (start)kwalificaties en betaalde banen. Dit heeft tevens 

een  belangrijke meerwaarde voor de bedrijven in kwestie en voor de lokale samenleving. 

 

 

 

 

 

Q-fit  … ‘like a bridge over troubled water’ 
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Cijfers februari 2015  

9

17

1

Onderscheid tussen BBL Entree en BBL Niveau 2:
27 deelnemers

BBL Entree

BBL Niveau 2 

Overig 
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7

2

1. BBL Entree totaal: 9 deelnemers

BBL Entree Facilitair

BBL Entree Logistiek

4

2

1

10

BBL Niveau 2 totaal: 17 deelnemers

BBL Niveau 2 Facilitair

BBL Niveau 2 Logistiek

BBL Niveau 2 Timmerman

BBL Niveau 2 Infra GWW (BinQ)
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Groepsdiscussies 

Na de projectinformatie gaan we uiteen in vier groepen en wordt er gediscussieerd rondom een 

aantal vragen waarbij deelnemers worden aangesproken op hun eigen rol om een project zoals  

‘Aan ’t werQ’ tot een succes te maken. 

           

 

 

 

Gespreksgroep: Gemeente en UWV 

Gespreksleider: Inge Kroes (psycholoog) 

Notulist: Tess Hamers (toegepast psycholoog in opleiding) 

1. Wat heeft het UWV of de Gemeente nodig om bij te dragen aan het project?  

 

B. (hij zit in de politiek) zegt dat hij eigenlijk maar één boodschap heeft en die luidt: ‘Houdt het 

simpel!’. Hij zegt dat, om goed samen te kunnen werken, het erop neer komt dat mensen contact 

met elkaar moeten hebben. Hij heeft zelf gewerkt in de jeugd GGZ. Hij geeft als voorbeeld dat 

mensen daar zeiden dat ze niet konden komen omdat ze naar school moesten. Zijn oplossing is dan 

ook dat er dus een betere afstemming met school zou moeten zijn. De as ligt bij het contact van 

organisaties onderling.  

 

H. (Gemeente Dalfsen) haakt hier op in door aan te geven dat de harde en zachte kant van de 

overheid moeten samenwerken. Dit wordt gelijk onderbroken door iemand die aangeeft dat 

beeldvorming heel belangrijk is. Volgens haar worden er labels geplakt op de jongeren. De 

maatschappij heeft een te beperkt beeld van de jongeren. Deze vrouw zei dat gemeenten willen zien 

wat jongeren wel kunnen in plaats van de focus te leggen op wat ze niet kunnen. Volgens haar is er 

een omslag in het systeem nodig.  
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Hier wordt door iemand op ingehaakt dat het niet mogelijk is om de beeldvorming in de gemeente 

aan te pakken, aangezien stigma’s vanuit de gehele maatschappij gegeven worden. Haar vraag is dan 

ook: “Hoe wil je dat gaan aanpakken?”. Daarnaast stelt zij de vraag in hoeverre werkgevers de 

jongeren nog nodig hebben in verband met de opkomende automatisering.  

 

L. (Gemeeteraad Olst-Wijhe): ‘Maar wat hebben de gemeenten nodig om wel bij te dragen aan het 

project?’. Zij geeft aan dat duurzaamheid heel belangrijk is. De meeste jongeren komen uit een 

bestaan van armoede en geven dit van gezin op gezin aan elkaar door. Zij vindt dat er naar 

duurzaamheid in het traject gestreefd moet worden.  

Iemand haakt hier op in door te vragen op welke doelgroep L. voornamelijk doelt. Zij zegt dat haar 

focus ligt op  jongeren tot 27 jaar waarbij de meeste werkloos zijn. 

 

Het gesprek wordt voortgezet door S. Zij geeft aan dat zij, om bij te kunnen dragen aan het project, 

verbindingen tussen werkgevers nodig heeft zodat ze na een traject ook daadwerkelijk een baan 

hebben. Zij wil baangarantie voor de jongeren. Hierbij geeft ze wel aan dat de jongeren zelf de regie 

in handen moeten hebben en dat het niet zo moet zijn dat allerlei instanties het leven van de 

jongeren overnemen. Het is belangrijk dat de jongeren zelf bepalen wat ze leuk vinden en wat ze 

willen doen, maar dat hier niet 8 verschillende mensen op staan. Zij wil dat er overzicht komt.  

Hierop wordt opgemerkt: “Hoe doe je dat dan en met wie?” 

Opmerking 2: BinQ is een goed voorbeeld van een project zoals jij het voor je ziet. 

 

L. (werkgever) haakt hier op in door te zeggen dat er teveel in problemen wordt gedacht. Er moet 

juist gekeken worden naar de kansen en er moet volgens hem iemand zijn die initiatieven neemt.  

Iemand van de gemeente Raalte haakt hier op in door te zeggen dat er voor de kaartenbak bij de 

gemeenten één aanspreekpunt moet zijn! Je moet niet steeds van het kastje naar de muur gestuurd 

worden. Vanuit de gemeente moet inzichtelijk worden gemaakt wat er mogelijk is, hierop moeten de 

werkgevers aansluiten door te zeggen wie er dan bij de mogelijkheid die de gemeente aandraagt, 

geschikt is. Dit vergt veel communicatie en goede afstemming. 

 

S. vraagt hoe dit dan bekend moet worden gemaakt. Volgens haar is het belangrijk om van de juiste 

media gebruik te maken. Jongeren gaan niet snel een gemeentehuis binnen, maar kijken veel eerder 

op facebook (social media). H. geeft aan dat het probleem niet zozeer bij het bereiken van de 
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jongeren ligt. Maar veel meer bij de begeleiding. Volgens hem is er veel te weinig begeleiding voor 

jongeren die ouder zijn dan 18 jaar. Hij denkt dat er het beste duurzaamheid (om op het punt van L. 

terug te komen) gecreëerd kan worden door goede begeleiding. 

J.reageert hierop door een voorbeeld te geven van hoe in zijn ogen de begeleiding het beste tot 

stand kan komen. Volgens hem moeten jongeren kijken wat ze leuk vinden en dat daar naar gekeken 

wordt bij het plaatsen. Maar er moet ook worden gekeken naar het verschil in begeleiding per 

bedrijf. Niet elk bedrijf heeft altijd de tijd en niet elk bedrijf heeft één aanspreekpunt. Er moet 

gekeken worden welke jongere welke begeleiding (en hoe intensief) nodig heeft en op die manier 

moeten de jongeren per bedrijf gerouleerd worden. Hierbij wordt ook bedoeld dat de werkgevers als 

het ware aan elkaar gekoppeld worden. Hier wordt positief op gereageerd. Wel geeft L. aan dat dit 

het systeem van vroeger is. 

Een dame (Gemeente Zwolle) geeft aan dat het uit de markt moet komen. Organisaties moeten zelf 

projecten hebben. Zij geeft het voorbeeld dat zij doen bij PEC- Zwolle. Zij geven jongeren een basis 

mee en als de werkgever deze jongeren in dienst wil nemen na de basis dan kan dit. Hierbij zorgt een 

no-risk polis voor het verlagen van risico’s. 

 

S.: Gemeenten en bedrijven moeten samenwerken. 

Opmerking: Maar de werkgever/het bedrijf moet wel intrinsiek gemotiveerd zijn, anders heeft het 

geen zin om met deze doelgroep aan de slag te gaan. 

 

Inge vraagt wat er nu daadwerkelijk nodig is. Een vrouw (die begon over de beeldvorming) geeft aan 

dat Den Haag losgelaten moet worden, en dat je moet beginnen bij je eigen gemeente wil je streven 

naar een inclusieve samenleving. Dit doen we namelijk met z’n allen. Met z’n allen kunnen we de 

‘verkeerde’ beeldvorming aanpassen.  

Mensen vullen aan door te zeggen dat ook eigen verantwoordelijkheid bij de jongeren belangrijk is 

en dat er gekeken wordt naar de capaciteiten van de jongeren in plaats van naar de knelpunten. 

 

S. zegt dat ook de nadruk niet moet liggen op sancties maar jongeren moeten gemotiveerd worden 

door ze te belonen voor goed werk. J. sluit zich hierbij aan. 

Aanvulling: verhoog het gevoel van eigenwaarde van de jongeren. 
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H. zegt dat jongeren beloond moeten worden als zij een vast contract krijgen. Nu is het zo dat de 

jongeren 4 dagen werken en als ze dan een 5e dag gaan werken, krijgen ze hier niet meer geld voor. 

Dit werkt niet stimulerend voor de jongeren.  

Een vrouw van de gemeente (Zwolle) reageert hierop door te zeggen dat dit geen goed argument is 

aangezien de motivatie vanuit de jongeren zelf moet komen. Jongeren moeten begrijpen dat ze 

zichzelf moeten redden en dat de maatschappij dan niet voor je hoeft te betalen. Maak de jongeren 

bewust van eigen broek ophouden. De wetten worden namelijk steeds strenger. 

Er haakt hier iemand op in door aan te geven dat dit een discussie is die natuurlijk al veel langer 

speelt.  

 

2. Wat gaat u bijdragen aan het samenwerkingsproject? 

 Een vrouw geeft aan dat we het voort moeten zeggen! Alles komt samen in dit project dus zij 

gaat dit ook aan mensen vertellen. 

 K.(ook van de gemeente) geeft aan dat de taak van de gemeente ligt om jongeren en de 

kaartenbak in beeld te brengen met het Praktijkonderwijs en VSO. Gemeenten moeten bezig 

zijn met connecties maken (met school et cetera). 

 Er moet een transformatiegevoel komen  een soort adoptie van een project zoals dit. 

 J. geeft als voorbeeld de woning die hij samen met een jongere gebouwd heeft. Je kunt twee 

hele dure krachten aannemen, maar je kan ook één dure kracht aannemen met de kennis + 1 

leerling  op die manier wordt het aantrekkelijk gemaakt voor werkgevers want het scheelt 

in de kosten. Zzp’ers werken hier voornamelijk al mee. 

 

Laatste punt van S. Zij wil baangarantie. Een aantal mensen zeggen dat dit niet realistisch is en 

vragen wat dan de rol van de gemeente zou zijn. Hierop antwoordt S. door te zeggen dat de 

gemeente hier geen rol in heeft. 
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Kortom 

 Goede beeldvorming is belangrijk en we moeten weten met wie we te maken hebben 

(kaartenbak met jongeren bij UWV en gemeenten inzichtelijk maken) 

 Duurzaamheid, lokaal, elkaar kennen (gemeenten onderling, bedrijven onderling et cetera) 

 Belangrijk: de eerste drie maanden van begeleiding zijn cruciaal. Begeleiding moet altijd goed 

zijn 

 Er moet één aanspreekpunt zijn: regievoering, casemanager. 

 

Hoe? 

 Samen  vanuit verschillende disciplines samenwerken 

 Motivatie genereren bij werkgevers en jongeren 

 Juiste media inzetten 

 Co-creatie gemeenten en werkgevers 

 Niet denken vanuit handhaving, maar vragen stellen  in gesprek gaan. Als een jongere te 

laat komt, niet direct sancties geven maar vraag eerst eens wat er speelt.  

 

En nu? 

 Wbt dit project: Zegt het voort! 

 Spreek erover, maak het bekend 

 Concept + kaartenbak  gemeenten pak dit aan! 

 

Belangrijk: Het project willen adopteren  willen zorgen voor elkaar! Verder willen met elkaar! 
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Gespreksgroep: Jongeren  

Gespreksleider: Liesbeth Wisselink (orthopedagoog) 

Notulist: Frank Huizinga (toegepast psycholoog in opleiding) 

 

 

  

 

Wat heb je nodig om bij te dragen aan het project? 

*Benzine voor de auto.  

* Kans op werk, motivatie, contract verlenging, luisteren naar de leerlingen 

* Langere aanlooptijd  

* Opleiding halen: (wat kan de opleiding zelf doen), leraren zelf, duwtje in de rug  

* Breder aanbod uitstroommogelijkheden, langere inwerktijd/serieuze begeleiding.  

* Dat je de tijd krijgt om dingen stap voor stap te leren en niet in een te hoog tempo  

(iedereen uit de klas herkent dit).  

L: Als  je niet altijd mee kunt komen, krijg je afstand. Na een jaar heeft ze nog niet wat ze had 

verwacht. Ze heeft er een ander beeld bij gehad. 

Wel ga je meer naar jezelf kijken, wat wil ik, wat kan ik. L. is een beetje teleurgesteld in sommige 

dingen. Motivatie is soms weg en ze ziet door de bomen het bos niet meer. 
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D: heeft ervaring met inwerktijd; hij heeft een halfjaar onbetaald proef gelopen bij een werkgever en 

veel geleerd, na deze periode is hij aangenomen omdat hij serieus was en zijn kwaliteiten heeft laten 

zien (heeft in Nijverdal stage gelopen en is gevraagd door een collega). Hierop ingegaan en al snel in 

opleiding bij Farmfood. Heeft goed kunnen laten zien wie hij is en dit was een match bij Farmfood en 

is op eigen initiatief zo gelopen. 

A: Mooi voorbeeld van D. Niemand kan het alleen, wat doe je er wel zelf aan (wat voor initiatief heb 

je zelf getoond) Dat is erg belangrijk.  Kan zwaar zijn maar gaat om het resultaat en wat je bereikt 

L: daar heb ik ook veel aangehad, met hulp een open sollicitatiebrief geschreven. Geeft voorbeeld 

van hulp van een bekende. L. weet het nu niet meer en wat ze (nog meer) moet doen vanuit haar 

eigen initiatief. Ze helpen me hier daarbij wel goed. 

A: hoe komt dat dan? Je bent de opleiding aan het afronden, je toont initiatief, gebruik dit in je 

sollicitaties en daar kan je een stapje voorwaarts mee maken. 

L: Ik heb een klein bijbaantje gehad en daar heb ik veel aan gehad, ze bevelen mij nu weer aan en dat 

voelt goed. 

M:  Dat is de eerste stap in de goede richting, aan de andere kant: ik zie een andere L. dan toen je 

hier binnen kwam.  

M: je arbeidshouding is wel ontzettend belangrijk en jij laat nu echt zien dat je een goede 

werkhouding hebt. Dit geldt voor meerdere jongeren.  L: ik weet het in theorie maar heb moeite om 

dit in de praktijk te brengen. 

U: eigenlijk zou ik in Zwolle gaan werken, hier ging het ook goed en ze waren zo tevreden over mij. Ik 

heb besloten om bij N&K te blijven vanwege de stabiliteit. M: Je wacht nu eigenlijk ook al lang op 

(een uitspraak van) het UWV> vraag het hen vandaag, hier heb je de kans! 

U: Ja… Ik heb ook even bij een andere maatschappij gewerkt. Heb het wel leuk gehad, maar daar 

wordt veel van je tempo verwacht en je hebt weinig vrijheid. Ik heb het daar kort volgehouden 

omdat het geen leerwerkbedrijf setting is, waar ik tussen paste.  

C: Het moet wel gebeuren, je moet wel mee kunnen draaien op hun tempo (van het werk) en dat is 

ook een waarheid. Ik ben met 1 dag in de week begonnen, dit moet je doen, tempo houden en zo 
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snel mogelijk klaar. Als je een contract wilt moet je wel door en het tempo van het bedrijf 

aankunnen/houden. Niet klagen maar werken. 

M: de leer voor L. was dat de werkomgeving van dat bedrijf niet bij hem past en deze ervaring kan je 

negatief opvatten maar het is ook gewoon een les (belangrijke leerervaring). Dus het is belangrijk dat 

je de goede opleiding kiest in de goede richting zodat je uiteindelijk werk kunt vinden vind dat bij je 

past. 

T: wanneer is er nu werk voor mij, het duurt zo lang. Je word er pessimistisch van.  

L: er werd geen werk beloofd maar er werd wel (valse) hoop gegeven door die werkgever. Ik heb al 

een maand langer stage gelopen, mijn moeder wil ook duidelijkheid, frustratie word steeds hoger.  

A: de opleiding, vorig jaar 2013 begonnen, door wisselingen van zaken buitenaf (MBO regelgeving, 

ROC enz) konden geen duidelijke afspraken worden gemaakt. Dat is heel vervelend voor iedereen.  

L: Ja het is moeilijk en ook andere organisaties hebben hiermee te maken. 

E: 7 maanden wachten op werk is te lang, er is nog steeds niets, er waren sollicitaties maar daar 

kwam niets uit.  

C: In het begin waren er helemaal geen werkplekken, daarom ben ik zelf gaan zoeken met de hulp 

van het project en dat heeft me werk opgeleverd. 

L: Het is gezegd niet belooft maar je krijgt wel hoop. 

T: het moet meer persoonlijk, er komen zoveel zaken doorheen, voel me niet serieus genomen 

D: zoek de begeleider op die naar je luistert en die werk voor je zoekt of met je zoekt… 

Je moet motivatie hebben om op tijd te komen 

Gemotiveerde ambitieuze werknemers  

L: eigen ervaring met werk, je moet het zeggen als je iets niet snapt. 

S: Je wilt graag doorgroei mogelijkheden. 

T: als je wat wilt moet je het ook kunnen bereiken. 

- je hebt zelf ook een aandeel in je zoektocht naar een vaste baan 



 

 
22 

- Hoe kun je een werkgever verrassen (wat kun je wat een ander niet kan, waarom moeten ze jou 

aannemen en een ander niet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We willen gezien worden als gelijkwaardige werknemers, we willen vooruit! 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Werkgever UWV/Gemeente Opleiding 

Reiskosten 

Kans op werk 

Contract verlenging 

Begrip en geduld 

Lange inwerktijd 

Serieuze begeleiding 

Open en eerlijke communicatie 

Goede begeleiding 

Doorgroei mogelijkheden 

 

Reiskosten 

Kans op werk 

Makkelijker bereikbaar  

(aan de telefoon) 

Niet van kastje naar de muur 

Open en eerlijke communicatie 

Betere afspraken maken met 

werkgevers/opleiding 

Betrokkenheid bij de cliënten 

Goede jobcoach. 

Begrip en geduld  

Breder aanbod/uitstroom 

mogelijkheden 

Goede voorlichting  

werkmogelijkheden  

(geen beloftes) 

Open en eerlijke communicatie 

Goede begeleiding 

Meer meeloopdagen op scholen en 

bij organisaties  
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Aanmeldingen symposium 

Genodigden Organisatie Functie of Connectie 

01 Arjan Middelkoop Adviesteam Adviseur en dagvoorzitter mini symposium 

02 Gerard v Groenewoud BAM Woningbouw Directeur 

03 Saskia Hertog Gemeente Raalte Manager Samenleving 

04 Willie Gerth Stichting Pak die Kans Voorzitter en stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ 

05 Annemiek Kramer Stichting Pak die Kans Stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ 

06 Mark Schaeffer De Praktijkgroep Directeur en Stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ 

07 Peter Lems Mobihealth BP@Home Co-founder en Stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ 

08 Wijnand Moonen Technicampus Kwartiermaker en Stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ 

09 Mia Nijland Nijland & Kroes Projectleider en stuurgroep ‘Aan ’t werQ’ 

10 Reinier Tameling  Stichting Pak die Kans  Bestuurslid 

11 Henk Antonissen Carmel College Salland PrO Stagecoördinator  

12 Thamàr Pol-Wiersma Werkgevers servicepunt Adviseur werkgeversdiensten IJssel-Vecht 

13 Arjan te Wierik N.V. Nuon Energy Social Projects 

14 Roland Loos De Praktijkgroep Projectleider 

15 Ab Rutgers De Praktijkgroep Trainer 

16 Herman Nijland Klink-Nijland Infra GWW Directeur 

17 Tiny Bergevoet Ondernemers Gastvrij Wijhe  Voorzitter 

18 Lisanne Spanbroek Gemeente Olst Wijhe Gemeenteraadslid 

19 Bert Terlouw Provincie Gem. Raalte en GGZ Lid Provinciale staten, Gemeenteraadslid 

20 Marianne van Veen TAO Sensitherapeut en coach 

21 Gerard Kok Saxion Academie Mens&Arbeid Accountmanager 

22 Goos Lier Saxion  Docent - onderzoeker duurzame leefomgeving 

23 Jan Kamp Fotograaf Pers 

24 Dianne Hofstee MaatwerQ 2.0 Regisseur MBO Opleidingen 
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25 Liesbeth Buiten Nijland & Kroes Regisseur Leefstijlpraktijk Salland 

26 Inge Kroes Nijland & Kroes - BinQ Intaker en hoofregisseur BinQ 

27 Judith Overhein Nijland & Kroes  Ambulant begeleider Leefstijlpraktijk Salland 

28 Frank Huizinga Nijland & Kroes Ambulant begeleider Leefstijilpraktijk Salland 

29 Marlon Kloosterman Nijland & Kroes Ambulant begeleider Leefstijlpraktijk Salland 

30 Helma Rodijk MaatwerQ 2.0 Regisseur-Leermeester facilitair 

31 Erik Derks MaatwerQ 2.0 Medewerker facilitair en werkbegeleider  

32 Jurgen Besten MaatwerQ 2.0 Leermeester bouw, klus en onderhoud 

33 Cuan Dyap MaawerQ 2.0  - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL2 timmerman 

34 Mateusz Jarczak MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 1 facilitair 

35 Mark Nijland MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 logistiek 

36 Romy Hamelink MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 1 facilitair 

37 Luc Metselaar MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 facilitair 

38 Stefan Oldeboer MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 facilitair 

39 Kamila Soepboer MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 facilitair 

40 Deborah Severin MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 1 facilitair 

41 Laura Godeschalk MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 facilitair 

42 Elio Coppola MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 facilitair 

43 Tim Kemper MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 1 facilitair 

44 Rémon Reimert MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 1 logistiek 

45 David Stokvis MaatwerQ 2.0 - Aan ‘t werQ Deelnemer MBO BBL 2 logistiek 

46 Stefan Hüttner Top Job Salland Recruiter in opleiding 

47 Tess Hamers Nijland & Kroes Leerwerkcoach in opleiding 

48 Pascal Oosterbroek Nijland & Kroes Leerwerkcoach in opleiding 

49 Rianne Kleine Koerkamp Nijland & Kroes Medewerker Jeugd  

50 Ineke Westerink-de Jong Gemeente Zwolle Adviseur werkgeverspunt 

51 Hans Brouwers Mobihealth Projectadviseur 

52 Ad van der Stadt Saxion Academie Mens&Arbeid Hoofddocent HRM Talent development 
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Leerwerkproject ‘Aan ’t werQ                                        Inspiratiekaarten    

 

 

Continuïteit in uw organisatie? 

* Hoe vangt u pieken in het werk of tijdelijk ’meerwerk’ op?  

* Hoe garandeert u de voortgang in uw bedrijf als een medewerker plotseling uitvalt?  

* Hoe maakt u het werk dat er ligt, rendabel en passend bij uw medewerkers? 

* Hoe zorgt u voor een gezonde aanwas van jonge mensen in uw bedrijf?  

* Hoe praktizeert u maatschappelijk verantwoord ondernemen in uw directe omgeving? 

Komt u hier niet uit?                                                              Wij kunnen u helpen! 

 

 

Detachering 

 

Wij detacheren (combinaties van) leerlingen en vakmensen, naar organisaties . 

De juiste persoon op de juiste plek 
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Strippenkaart  

Hierbij koopt u van te voren een bepaald aantal uren in, die flexibel worden ingezet.  

De daadwerkelijk gemaakte uren worden hierbij steeds afgeboekt. 

Projectcontract  

Heeft u tijdelijk meer werk en wilt u profiteren van een lager uurtarief?  

Sluit dan een projectovereenkomst af.  

 

 

 

INTEGRALE AANPAK 

‘Aan ’t werQ’  hanteert een integrale aanpak van de (arbeidsmarkt)problematiek.  Als er bij 

kandidaten vragen zijn op andere leefgebieden dan werk (zoals wonen, omgaan met vrije tijd of 

geldzaken) zorgt onze hoofdregisseur voor een 24-uurs aanpak op maat. Deze functionaris zorgt er 

tevens voor dat het aantal betrokken hulpverleners beperkt is en blijft.  Er wordt daarbij gebruik 

gemaakt van een slimme methodiek. 

GEMEENTEN 

Voor de integrale aanpak is de gemeente als lokale partner van groot belang.  

Een persoonsgebonden leef- leer- of loopbaanbudget op maat, biedt mensen  

(ook aan de onderkant van de samenleving)  kansen voor duurzaam herstel van hun leefsituatie. 
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‘Aan ’t werQ’ biedt: 

1. Loopbaan oriëntatiemaanden en  werkervaringsstages 

2. Startkwalificatie 1 (BBL Entree) 

3. BBL opleiding 2 + proefplaatsing en werk 

4. Baan inclusief leerkwerk coaching en trajectregie 

 

 

 

Onze filosofie 

Onderwijs gevolgd door werk, is een groot goed voor mensen in het algemeen en voor jongeren in 

het bijzonder. Hun leven moet je organiseren rond leren en werken.  

 

Als  zij door omstandigheden zijn aangewezen op extra ondersteuning (medische-, psychiatrische 

behandeling, schuldhulpverlening) dient een passend leerwerkaanbod overeind te blijven.  

 

Hulpverlenende interventies mogen een zinvolle dag invulling niet vervangen of in de weg staan.  

Behandeling hoort  zoveel mogelijk plaats te vinden buiten leer- werktijd.  

 

In de praktijk brengen ondersteuningsvragen van jongeren vaak handelingsverlegenheid met zich 

mee bij docent, begeleider of collega’s. Wij pakken dit aan door vragen, kansen, perspectief en 

talenten centraal te stellen in plaats van: gedrag, problemen, stoornis of diagnose.   
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Kansjongeren 
 

Wij zijn er voor  jonge mensen  met handige handen die liever werken dan leren. 

‘Thuiszitters’ of (potentiële) ‘uitvallers’ vanaf 16 jaar 

– met of zonder diploma 

– die een goede oplossing willen voor hun ‘problemen’ of deze willen voorkomen 

– die hun eigen loon willen verdienen 

– die willen leren om te werken en werken terwijl ze leren 

 

 

Onderwijsaanbieders kunnen met hun deelname,  

bijdragen aan de flexibilisering en verdieping van het opleidingsstelsel in ons land. 

 

 

 

TOTAALOPLOSSING 

 

We investeren  in werk, leren en loopbaanperspectief met het oude principe ‘leren werken’ in een 

nieuw jasje gestoken. Wij spelen in op de bereidheid van veel werkgevers om iets te willen 

betekenen voor specifieke doelgroepen, we realiseren MVO en SROI, werkgevers worden ontlast 

van bijkomende rompslomp en krijgen  jobcoaching  ‘in huis’.  Het draaideureffect bij 

uitkeringsinstanties roepen we een halt toe. No-nonsense hulp op maat met duurzame effecten. 
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Een nieuwe koers  

 

Werken is leuk! Als je werkt, tel  je mee en draag je bij aan een gezonde samenleving. Met een baan 

kun je richting geven aan je leven en maak je toekomst voor jezelf. Werken naar vermogen is een 

must voor iedereen die dat kan.  Maar….. De economische crisis dringt door in alle sectoren met als 

gevolg veel faillissementen en ontslagen. Een nieuwe koers is nodig! Economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen vragen om versterking van de concurrentiekracht van Nederlandse 

bedrijven.  

 

 

 

Arbeidsmarktbeleid 

In het regeerakkoord: ‘Bruggen slaan’ is arbeidsmarktbeleid één van de speerpunten voor  de 

toekomst. Tegelijkertijd trekt de overheid zich steeds verder terug. Werkgevers, gemeenten en hun 

burgers moeten het meer met elkaar gaan rooien. Hun onderlinge verhouding wordt de hoeksteen 

van onze maatschappij. Alleen de dialoog en samenwerking tussen hen maakt van beleid realiteit. 

 

 

http://www.topjob.nu/wp-content/uploads/2012/11/MVO-en-lokaal-ondernemen-1.pdf
http://www.zorghulpatlas.nl/products/participatiewet-vervangt-wet-werken-naar-vermogen/
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Wij zijn  er niet alleen voor werkzoekenden en werkgevers.  

We bieden gemeenten tools voor een goede uitvoering van de participatiewet. 

 

 

 

 
Goed opgeleide vakmensen 

De beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking is van cruciaal belang voor de 

economie.  

In bepaalde sectoren wordt dit een probleem. Op alle opleidingsniveaus komen tot 2016 te weinig 

jongeren op de arbeidsmarkt om aan de personeelsbehoefte te voldoen. Het is nu zaak te 

voorkomen dat er straks te weinig personeel is. Werknemers van alle niveaus. Denk bijvoorbeeld 

aan de technische wereld waarin nieuwe functies beschikbaar zullen komen maar ook nog 

installateurs of bankwerkers nodig blijven.  

Het bedrijfsleven, onderwijs en overheid moeten de handen ineen slaan om meer goed opgeleide 

vakkrachten naar de sector te trekken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. De benodigde 

maatregelen die het kabinet steunt zijn: meer jongeren werven, betere aansluiting van opleidingen 

op de arbeidsmarkt, meer gediplomeerde vakkrachten aan het werk krijgen en  houden.  

MKB-Nederland riep recent op tot meer innovatie. 
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HUMAN CAPITAL 

Participatiebevordering  moet de kern blijven van ons arbeidsmarktbeleid. ‘Als er teveel tekorten 

ontstaan, moeten we mobiliseren wat er te mobiliseren valt (SER). Daarbij moet iedereen de kans 

krijgen om zijn talenten te benutten. Investeren in mensen is goed, zo bereiken we een duurzame 

kenniseconomie en het levert arbeidsvreugde op’.  

 

Bedrijven hebben door vergrijzing en toenemende concurrentie behoefte aan goed opgeleide en 

gemotiveerde werknemers. Het is daarom van belang dat de leercultuur ‘op de werkvloer’ 

verbetert. ‘De snelste weg naar presteren is via de omweg van het leren’. Daarbij gaat het vooral 

om het verbeteren van prestaties vanuit de praktijk. 

 

 

Mismatch tussen onderwijs en bedrijfsleven 

 

Vraag en aanbod sluiten ondanks initiatieven op dit vlak, onvoldoende op elkaar aan. Er mist een 

samenhangende en innovatieve strategie die -met beleid en kennis van zaken- wordt omgezet naar 

de praktijk. De groep jongeren die tussen wal en schip vallen neemt toe, jongeren die wel kunnen 

werken maar geen toekomstperspectief lijken te hebben. Tegelijkertijd schreeuwt  de arbeidsmarkt 

(ondanks de recessie) om ‘handige handen’ die het liefst flexibel worden ingezet. Dat is nu zo en zal 

in de toekomst alleen maar meer worden. 
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‘Aan ’t werQ’ helpt voorkomen dat kwetsbare jongeren  

onnodig en te lang in een overheidsregeling belanden. Ze krijgen ze de kans om gewoon mee te 

doen in de samenleving, om een goede startkwalificatie  of vakdiploma te halen en om hun eigen 

loon te verdienen. Het risico op delinquentie, verslaving, criminaliteit en eenzaamheid wordt kleiner 

en het gevoel erbij te horen en de eigenwaarde worden groter.  

 

Gewoon meedoen voor jongeren vanaf 16 jaar die bijvoorbeeld thuis zitten of  in de (jeugd)zorg 

zonder zinvolle dagbesteding. Jongeren met een complex verleden en vele teleurstellingen achter 

de rug. Jongeren die geen opleiding hebben gevolgd of afgemaakt. Thuiszitters of uitvallers in de 

schuldhulpverlening, jongeren die leven van hun ouders of een uitkering die niets of ‘weinig goeds’ 

doen. Jongeren  voor wie het leven zich in een steeds kleiner kringetje afspeelt. 

 

Het concept draagt  systematisch  bij aan het speerpunt van het ministerie van SZW om het tekort 

aan  vakmensen, aan te vullen en het afbrokkelen van gespecialiseerd vakmanschap tegen te gaan. 
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FUNDEREN EN LEREN 

Bij een leerwerkproject wordt de alledaagse werkpraktijk benut om leerervaringen op te doen. 

Deelnemers worden zo bekwamer in persoonlijk functioneren, in omgang met collega’s en ze leren 

met een intrinsieke motivatie te voldoen aan de eisen van het vak. Leerling, leermeester, collega’s 

en coach zijn gelijkwaardig en gaan in dialoog. Daarbij mag iedereen leren op het snijvlak van wat je 

al weet en nog net niet. Een insteek die vraagt om ruimte in het primaire werkproces. Door leren zo 

in de praktijk te integreren, worden mensen vaardiger en wordt hun passie optimaal aangesproken. 

Het concept is gefaseerd opgebouwd: van ‘samen in veiligheid’ naar ‘zelfstandig in de 

werkelijkheid’.  Niet alleen de algemene schoolse structuren bepalen de mijlpalen hierin, maar juist 

ook de voortgang van individuele processen. 
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Investeren voor nieuwe kansen. 

 

Voor werkgevers resulteert het uiteindelijk in vakmensen met goede sociale vaardigheden en de wil 

om te leren en te werken. Daarnaast zal deelname een positieve invloed hebben op de gunfactor bij 

aanbestedingen (SROI), op de bedrijfscultuur en op het bedrijfsrendement. Met de start van een 

eerste project, investeert een werkgever in sociale innovatie. In samenwerking met gemeenten 

(uitvoering participatiewet) kan dit een serieus bedrijfsonderdeel worden. Het genereert 

werknemers zonder stempel en met een optimale prijs - kwaliteitverhouding voor de lokale 

arbeidsmarkt. 
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De filosofie 

We gaan ervan uit dat onderwijs gevolgd door werk, een groot goed is voor mensen in het algemeen 

en voor  jongeren in het bijzonder. Daar waar zij door omstandigheden zijn aangewezen op extra 

ondersteuning (denk aan: medische-, psychiatrische behandeling, trajectbegeleiding, 

schuldhulpverlening) dient een passend leerwerkaanbod overeind te blijven;  hulpverlenende 

interventies mogen het leren en werken niet vervangen of in de weg staan. Ze horen zoveel mogelijk 

in te voegen buiten leer- werktijd. 

Op weg naar een goede toekomst moeten vragen, 

kansen, perspectief en talenten van jongeren 

uitgangspunt zijn in plaats van: gedrag, problemen, 

stoornis of diagnose. Jongeren die geen passend 

leerwerkaanbod krijgen, wordt de kans op een 

goede toekomst, ontnomen. De praktijk leert dat 

het niet altijd makkelijk is om aan te sluiten bij de 

vaak complexe leervragen en daar waar sprake is 

van extra ondersteuningsbehoeften, kan dit leiden 

tot grote handelingsverlegenheid bij docent,  

leermeester, begeleider of collega’s. 

 

Missie 

De missie van MaatwerQ is het verbeteren van de ontwikkeling, levenskwaliteit en 

leerwerkresultaten van ‘kwetsbare’ jongeren op weg naar zelfstandigheid. Dit kan door een goed 

leerwerkaanbod, goede randvoorwaarden en het op effectieve en efficiënte wijze leveren van advies, 

interventies en coachen. Vraag vanuit leerlingen, ouders, scholen, jeugdzorg en de branche zijn de 

actuele legitimatie voor deze missie. Met BinQ als modelproject in de techniek, willen we model 

staan voor toekomstige projecten, door het positioneren van werkgevers en tevens door jongeren 

een hoofdrol te geven in het doorgeven van vakmanschap. Het project wil met Overijssel aan het 

roer, een voorbeeld zijn voor andere regio’s en branches ook buiten de provincie. 
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(Bron: www.topjob.nu) 

Samen kom je een heel stuk verder dan 

alleen. In gezamenlijkheid wordt er ingezet 

op het voorkomen van een (groter) 

probleem, namelijk dat een groep mensen 

zich meldt bij het gemeentelijk loket. In 

plaats daarvan krijgen zij duurzame 

begeleiding in goed werknemerschap. Die 

combinatie van aan de ene kant de 

duurzame aanpak van het probleem en aan 

de andere kant het beschikbaar stellen van deze groep voor bijvoorbeeld gemeentelijke klussen, 

maakt dat dit project een maatschappelijk draagvlak heeft.  

Daarmee heeft dit project dus ook een belangrijke meerwaarde in zijn uitkomst. De initiatiefnemers 

beschikken over een pioniersmentaliteit,: “Het achterliggende idee is het bieden van bestaansrecht!” 

 

 

 

 

 

http://www.topjob.nu/
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Bedankt voor de komst en alle inbreng! 

 

 

 

 

    


