
Jongeren klaarstomen voor het arbeidsproces en ervoor zorgen dat ze 

weer met plezier en motivatie aan hun toekomst werken. Dát is waar  

IJmond Werkt! zich met het project ‘Young Heroes’ voor inzet. 

Voor veel (kwetsbare) jongeren is het een uitdaging om een juiste studie richting 

te kiezen of een plek in het arbeidsproces te vinden. De jongeren hebben 

bijvoorbeeld te jong voor een bepaalde richting op school moeten  

kiezen, hebben behoefte aan meer ondersteuning en begeleiding  

of meer tijd nodig om hun talenten en passies te ontdekken.  Voor 

deze jongeren is IJmond Werkt! in 2020 ‘Young Heroes’ gestart. 

1 ONDERWIJS EN ARBEID  
VAN DE TOEKOMST

In dit project helpt en ondersteunt IJmond Werkt! in samenwerking
met Heliomare kwetsbare jongeren om het gat tussen onderwijs en 
de arbeidsmarkt te verkleinen. Samen met een begeleider gaan ze op 
zoek naar hun talenten en passies. Met extra begeleiding, maatwerk, 
succeservaringen én nazorg kunnen jongeren een realistische stap 
maken richting een duurzaam toekomstperspectief.  

2 HET STAGEBEDRIJF VOOR PRAKTIJKONDERWIJS 
(PrO) EN VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS (VSO) 

Met het aanbieden van een stage voor Pro/VSO-scholen biedt
IJmond Werkt! leerlingen de mogelijkheid om onder andere te  
werken aan de algemene sociale- en werknemersvaardigheden zodat 
ze klaargestoomd worden voor een stage bij een regulier bedrijf. 

3 GROEN VAN  
HET MOLENDUIN 

Samen met een praktijkdocent gaan leerlingen van het Molenduin
op pad om groenwerkzaamheden uit te voeren voor reguliere orga-
nisaties. Door te proeven van het echte vak, krijgen de leerlingen een 
realistische kijk op het arbeidsproces. Hierdoor kunnen ze later een 
betere keuze maken om wel, of juist niet, voor deze richting te kiezen.

YOUNG HEROES, HÉT JONGERENPROJECT VAN IJMOND WERKT! 

ONZE KERNWAARDEN: OPRECHTE AANDACHT · SAMENWERKEN · ONDERNEMEND · POSITIEF · VERTROUWEN 

“In september ga ik starten met een  
opleiding! Zonder de begeleiding was ik  

hier niet zelf achter gekomen. ”

 vanuit het PrO/VSO onderwijs
 zonder startkwalificatie, onder niveau MBO2
 die de weg naar de arbeidsmarkt of terug naar  

het onderwijs niet zelfstandig weten te vinden

Meer weten? Bekijk de uitgebreide interviews  
van de jongeren én ons filmpje op onze website: 
www.ijmondwerkt.com/youngheroes of scan  
de QR-code hiernaast voor snelle toegang.

YOUNG HEROES ZET ZICH IN VOOR JONGEREN:

“Ik weet nog niet precies welke kant ik 
op wil. Samen met Young Heroes ga ik op 

zoek naar een leuke richting. ” 

“Je wordt gestimuleerd om verschillende 
werkzaamheden op te pakken. Zo ervaar 

je snel wat je wel of niet leuk vindt. ” 

 

Met het project 

‘Young Heroes’ wordt er  

per jongere gekeken waar de  

talenten liggen en wat de mogelijk-

heden zijn om later op een duur-

zame manier deel te nemen 

aan het arbeidsproces.  

Onze missie:
Wij werken  

aan een wereld  
waarin iedereen  

vanuit eigen 
kracht meedoet


