Voor een kleine groep leerlingen en studenten (van 16 tot 27 jaar) vanuit het VSO,
praktijkonderwijs en MBO, blijkt na het afronden van de opleiding niet altijd een passende baan beschikbaar waar de nodige extra begeleiding mogelijk is. Om te voorkomen dat deze jongeren tussen wal en schip belanden, en thuis komen te zitten, werken
Heliomare en IJmond Werkt! intensief samen. Voor hen is het project ‘Onderwijs
en Arbeid van de Toekomst’ ontwikkeld. Deze jongeren staan nog aan het begin
van hun loopbaan, een goede start is cruciaal voor een duurzame participatie op
de arbeidsmarkt.
Ons doel
Het doel is om in 2022 minimaal 30 jongeren
duurzaam te laten uitstromen naar:
• Werk (mogelijk met registratie doelgroepregister)
• Opleiding (MBO/REA College)
• Nieuw Beschut Werk
• (Arbeidsmatige) dagbesteding
• Zorg
De aanpak
Met extra ondersteuning, maatwerk en nazorg
verkleinen we het gat tussen het onderwijs
en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd creëren we
gelijke kansen voor de jongeren door middel
van uitgebreide diagnostiek, heroriëntatie én
het aanbieden van een gegarandeerde
baan via IJmond Werkt!.
Het maatwerk aanbod bestaat uit:
• Selectie en aanmelding
• Voorschakel traject bij Heliomare
• School/Jobhunting
• Aan het werk, met coaching en
nazorg vanuit IJmond Werkt!

Jongeren kunnen zich vrijwillig aanmelden voor dit
project om zo geholpen te worden bij een goede
start op de arbeidsmarkt. Aanmelding kan door
de jongere zelf, maar ook ouders, hulpverleners,
scholen, leerplichtambtenaren, RMC of gemeenten
kunnen jongeren aanmelden.

Samen zorgen we voor een goede start
& een duurzame participatie op de arbeidsmarkt.

Voor meer informatie over dit project:
Kim Stroet
Projectleider jongeren IJmond Werkt!
envelope-open KimStroet@ijmondwerkt.com
PHONE 06 - 82 75 44 00
Daan Kos
Jobcoach Heliomare
envelope-open D.Kos@heliomare.nl
PHONE 06 - 33 78 36 52

Uiteindelijke resultaten:
• Inzicht in jouw duurzame
•
•

toekomstperspectief
Voldoende socialeen werknemersvaardigheden
Een passende baan!

‘Onderwijs en Arbeid van de Toekomst’ is een samenwerking tussen:

Aanmelding
bij Kim Stroet (IJmond Werkt!)
of Daan Kos (Heliomare)

Intake gesprek met de jongere
en ouder / gezaghebbende door
Kim Stroet en Daan Kos

Advisering op basis van intake
gesprek naar gemeente voor
akkoord op project voor kandidaat

Voorschakeltraject
Heliomare

REA College

Traject naar Arbeid
IJmond Werkt!

Nazorg door
jobcoach

Evaluatie project per kandidaat

