
U leest de derde en laatste nieuwsbrief over het Actieplan Jeugdwerkloos-
heid  ‘Zet in op Talent’ van de arbeidsmarktregio Drenthe. 
In de gemeenten Emmen/Borger-Odoorn, Coevorden, Midden-Drenthe en 
Hoogeveen/De Wolden zijn, in nauwe samenwerking met het UWV,
wederom mooie trajecten en projecten gestart en met het beoogde 
resultaat afgesloten. 
Een aantal trajecten hebben een blijvend karakter gekregen en zijn 
inmiddels geborgd in de arbeidsmarktregio. 

Op de volgende pagina’s leest u hier meer over. 
Overall kunnen we terugkijken op een succesvol project ‘Zet in op Talent’. Ter illustratie laten we u graag 
de film zien die is gemaakt voor en door het Actieplan Jeugdwerkloosheid. 
Klik daarvoor op deze link. 

In de toekomst doen we graag weer een beroep op u als werkgever. Heeft u behoefte aan meer 
informatie, heeft u een vraag of een opmerking? Neem dan contact op met de betrokken 
verantwoordelijken :

Gemeente Emmen/Borger-Odoorn, Lianne Klasen: 06 - 21 71 30 75
Gemeente Coevorden, Kees Weinbrecher: 06 - 46 27 14 67
Gemeente Midden-Drenthe, Gonnie van der Heide: 06 - 29 06 92 83
Gemeente Hoogeveen/de Wolden, Hendrik Jansen: 06 - 11 78 93 56
Werkgeversservicepunt UWV, Berry Botter: 06 - 55 27 37 18
U kunt ook bij hen terecht met vragen over subsidiemogelijkheden.
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KANS-TRAJECT: 
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2GETTHERE: 
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Het Kans-traject (voor jongeren tot 
27 jaar) startte in 2013 in het kader 
van het Actieplan Jeugdwerkloos-
heid Zet in op Talent. Als jongeren 
zich aanmelden voor een uitkering, 
volgt een zoekperiode van vier 
weken waarin ze alsnog op zoek 
gaan naar werk of een geschikte op-
leiding. Lukt dat niet en hebben ze 
geen startkwalificatie, dan start het 
Kans-traject. De werkcoach van de 
gemeente meldt de jongeren hier-
voor aan. Voorwaarde is wel dat de 
jongere een dak boven het hoofd 
heeft, een eventuele verslaving 
onder controle is en geen (grote) 
schulden heeft. 

Niet vrijblijvend
“School is voor deze jongeren niet al-
tijd een aantrekkelijke optie”, 
zegt Ankie Benjamins van het Alfa 
College . “Het is vaak al een tijd gele-
den dat ze in de schoolbanken zaten. 
Regelmatig horen we ‘Naar school? 
Nee hoor, dat ga ik echt niet doen!’. 
Maar dit traject is niet vrijblijvend. 
Als je geen startkwalificatie hebt en 
je kunt leren, dan krijg je geen bij-
standsuitkering maar moet je eerst 
terug naar school.”

Begeleiden
Het traject start met een oriëntatie-
fase. “De jongeren gaan op onder-
zoek uit. 

Wat vind ik leuk, wat kan ik? Ook 
doen ze beroepskeuzetesten. Aan de 
hand van de uitslag gaan ze zich ver-
diepen in een bepaald beroep. Wat 
houdt het in, waar kun je er mee aan 
de slag? Als ze willen, kunnen ze een 
dag of langer meelopen bij de oplei-
ding. Dat kan bij het Alfa College, als 
wij die opleiding aanbieden, maar 
ook ergens anders. Ook een bedrijfs-
bezoek is mogelijk. Daarnaast 
krijgen ze de basisvakken Nederlands, 
Engels, rekenen en burgerschap. 
We begeleiden de jongeren ook bij 
het leren. Hoe leer je, met muziek, 
alleen, aan tafel? Lees je alles door, 
maak je samenvattingen?”

Zonder opleiding heb je niet veel kans op de huidige arbeidsmarkt. Jongeren die een 
uitkering aanvragen en nog geen startkwalificatie hebben (havo- of vwo-diploma of 
diploma mbo-2 of hoger), gaan via het Kans-traject terug naar de schoolbanken. 
Al meer dan 30 jongeren begonnen via dit traject van gemeenten Hoogeveen, 
De Wolden en Midden-Drenthe en het Alfa College aan een reguliere opleiding.

KANS-TRAJECT: ONDERWIJS
EN OVERHEID SLAAN 

HANDEN INEEN

Links: Ankie Benjamins van het Alfa 
College en ( rechts ) werkcoach Ellen 
Panman. ( foto FP Creation )



Wennen
Er zijn allerlei redenen waarom 
jongeren geen startkwalificatie heb-
ben, weet werkcoach Ellen Panman 
van Samenwerkingsorganisatie De 
Wolden Hoogeveen:  “Verkeerde 
studiekeuze, vroeg aan het werk, 
slechte ervaringen op school of jong 
moeder geworden, het kan van alles 
zijn. Op het Alfa college kunnen ze 
weer wennen aan zaken als school-
ritme, het luisteren naar docenten, 
maar ook het nakomen van 
afspraken. Dat is altijd zinvol, ook als 
je nog niet weet welke opleiding je 
wilt gaan doen.” 

Obstakels
“Het Kans-traject is een individueel 
traject. Je kunt ieder moment van het 
jaar instromen. Gemeente en Alfa 
College verzorgen samen de intake 
en beslissen ook samen of het traject 
doorgaat, uiteraard in overleg met 
de jongere zelf. Soms zijn er te veel 
obstakels en is de jongere nog niet 

toe aan een opleiding. Dan moeten 
er eerst andere dingen worden op-
gelost en verwijzen we bijvoorbeeld 
door naar een hulpverleningstraject. 
Maar iedereen krijgt een kans.”

Switchklas
Het Kans-traject duurt 8 tot 10 
weken. Het doel is instroom in een 
passende opleiding. “Het kan zijn 
dat het nog een paar maanden duurt 
voordat de opleiding start”, 
zegt Ankie. “Dan kun je naar de 
zogeheten switchklas die loopt tot 
aan het einde van het schooljaar. 
Daar bieden we de jongeren leerstof 
aan die past bij de opleiding. Een van 
hen wilde bijvoorbeeld in september 
starten met hbo-bedrijfseconomie. 
We zorgden dat ze boeken kreeg van 
de opleiding bedrijfseconomie 
mbo-4 zodat ze zich alvast kon voor-
bereiden.” 

Maatwerk
De samenwerking tussen 
gemeente en Alfa College is een 
belangrijke succesfactor van het 
Kans-traject. Ankie en Ellen houden 
de vinger aan de pols en overleggen 
wekelijks met elkaar. “De lijntjes zijn 
kort waardoor we echt maatwerk 
kunnen leveren en dat werkt. Het 
is leuk om te zien hoe gemotiveerd 
deze jongeren vaak zijn. Klasgenoten, 
die een stuk jonger zijn, snappen er 
soms niets van. ‘Waarom zit jij hier 
in vredesnaam?!’. Dan krijgen ze als 
antwoord: ‘Ik zit hier voor mezelf’. 
Dat besef is dan doorgedrongen.”

“IEDEREEN KRIJGT 
EEN KANS”



van alles aan het regelen. Ik doe de 
financiën voor een kennis van me, 
dat vind ik leuk. Dingen uitzoeken, 
orde creëren in de chaos, daar houd 
ik van. Uiteindelijk kwam ik terecht 
bij de studie sociaaljuridische dienst-
verlening (SJD). 

21-plus-toets
Omdat ik mijn havodiploma niet 
gehaald heb, deed ik een toela-
tingstoets voor het hbo, de 21plus-
toets. Die heb ik gelukkig gehaald. Ik 
vond het niet zo moeilijk, maar dat 
kwam ook omdat we bij het   Kanstra-
ject veel aandacht besteedden aan 
Nederlands en rekenen. 
Afgelopen september ben ik be-
gonnen met de hbo-opleiding SJD 
in Groningen. Mijn klasgenoten zijn 

wel jonger, maar vrij volwassen. Ik 
merk niet zo veel verschil, behalve 
als ik thuis kom en voor mijn kind 
moet zorgen.

Boodschap
Vanaf het begin ben ik goed bege-
leid. De boodschap was heel 
duidelijk: als jij weer naar school wilt, 
dan is dat mogelijk. Als ik het even 
niet zag zitten, kon ik altijd bij de be-
geleiders terecht. Elke week had ik 
een gesprek met mijn werkcoach. Op 
een gegeven moment wilde ik graag 
meer huiswerk zodat ik me voor kon 
bereiden op de opleiding. Dat was 
heel fijn. Ik ben blij dat ik dit traject 
gevolgd heb. Ik zit goed op mijn plek 
bij deze opleiding.”

Een van de deelnemers 
aan het Kanstraject van 
gemeente Midden-
Drenthe en Hoogeveen/
De Wolden, is Femalley 
Anakotta (25). Ze ging 
naar de gemeente om 
een uitkering aan te 
vragen en belandde uit-
eindelijk op een hbo-
opleiding in Groningen.

“Toen ik bij de gemeente kwam, 
vertelde de werkcoach me over het 
Kanstraject. Ik mocht kiezen: of aan 
het werk of naar school. Dat laatste 
wilde ik wel! Ik zou drie dagen naar 
school gaan om weer te voelen hoe 
dat is en te wennen aan het ritme. 
Ook kreeg ik vakken als Nederlands, 
Engels, rekenen en burgerschap. 
Mijn zoontje was net vier geworden 
en ging naar school, dus wat dat 
betreft kon het ook.

Automonteur
Ik had er veel zin in, hoewel de com-
bi met het moederschap me wel 
pittig leek. Al met al viel het mee. 
Het was goed te doen, maar ook 
best een beetje vreemd om weer in 
de schoolbanken te zitten. Als eerste 
ging ik uitzoeken wat ik kon en welke 
opleiding ik zou willen doen. Bij een 
van de testen rolde eruit dat ik auto-
monteur moest worden. Dat kwam 
omdat ik had gezegd dat ik het leuk 
vind om te weten hoe een auto in 
elkaar zit, ha ha! 

Orde
Ook opleidingen op het gebied van 
management kwamen al snel boven 
drijven. Dat verbaasde me niet echt. 
In het dagelijks leven ben ik altijd 

“ALS JE WEER NAAR SCHOOL
WILT DAN KAN DAT”

Femalley met haar zoontje ( foto FP Creation )



Dennis van ’t Hull van UWV vult hem 
aan: “En het liefst ook nog enige af-
finiteit met de bouwwereld hebben. 
Nou, dat zat wel goed bij Stefan.”

Selectie
Op de bijeenkomst werden speed-
dates van tien minuten georgani-
seerd tussen kandidaten en me-
dewerkers van TerraNext en Prima 
Personeel. Van de 70 jongeren die 
interesse toonden, startten uiteinde-
lijk 10 met het opleidingstraject. 
“Bij de selectie letten we er onder 
meer op of de kandidaat de oplei-
ding aan zou kunnen”, zegt Sjoerd 
Pool van TerraNext. “Daarnaast was 
motivatie natuurlijk superbelang-
rijk.”

Vakinhoud
Het traject bestond uit een opleiding 
van 36 dagen. De jongeren gingen 
één dag per week naar school en 
waren de rest van de tijd aan het 
werk. Op school leerden ze de fijne 
kneepjes van het vak. 
Sjoerd: “De theorie is altijd gekop-
peld aan vakinhoudelijke aspecten. 
De jongens kregen dus geen algeme-
ne vakken als taal, rekenen of 
Engels.” Dan volgt een stage van 
twee à drie maanden bij een bedrijf 
in de regio en aansluitend een half-
jaar contract bij Prima Personeel. 

Bijspijkeren
Intensieve begeleiding van de jonge-
ren is onderdeel van het succes. 

Stefan Benes was een van de kandi-
daten die begin november zijn cer-
tificaat in ontvangst mocht nemen. 
“Ik wilde heel graag aan het werk. 
Ik was opperman bij een stratenma-
kersbedrijf maar dat werk hield ik 
niet vol met mijn rug. Dit leek me 
wel wat. Een dag per week naar 
school en de rest van de week aan 
het werk. Ik moest wel erg wen-
nen aan het weer naar school gaan, 
maar ik heb veel geleerd.”

Praktisch
De opleiding in de grond-, weg- en 
waterbouw kwam tot stand naar 
aanleiding van een vraag vanuit de 
markt, vertelt André Oeben van 
Prima Personeel: “Werkgevers 
gaven aan dat ze behoefte hadden 
aan mensen die in de infra aan het 
werk wilden en konden. Samen met 
TerraNext en UWV hebben we toen 
een heel praktische opleiding 
ontwikkeld, gekoppeld aan concrete 
werkervaring.” 

Gemotiveerd
Op uitnodiging van het UWV meldde 
Stefan zich bij een informatiebijeen-
komst. “Daar hoorde ik wat de voor-
waarden waren: je moest werkloos 
zijn, een rijbewijs hebben en gemo-
tiveerd zijn om dit werk te doen.” 

‘IK KIJK NU ANDERS NAAR MIJN EIGEN TOEKOMST’

KANSEN IN DE
                            

GROND-, 
WEG- EN WATERBOUW

Na een opleiding bij TerraNext in samenwerking met Prima Personeel, ging een groep jongeren via het UWV aan 
de slag bij een werkgever in de grond-, weg- en waterbouw. Aansluitend kregen ze allemaal een contract. 

Alleen maar vrolijke gezichten na het behalen van hun certificaat ( foto FP Creation )



het werk goed berekent, scheelt je 
dat gewoon heel veel werk!” 

SROI
André zoekt vanuit Prima Personeel 
werkgevers waar de jongens aan de 
slag kunnen. “Ik kan goede 
vakkrachten leveren. Goede grond-
werkers die kolken kunnen zetten en 
uit de voeten kunnen met een 
roterende laser. Daarnaast is het 
voor werkgevers interessant dat ze 
hun maatschappelijke betrokken-
heid kunnen tonen. Bij veel 
projecten gelden eisen voor Social 
Return on Investment (SROI). Als je 
met onze jongens in zee gaat, voldoe 
je daar aan. Je laat zien dat je kansen 

biedt aan mensen die vanuit zichzelf 
moeilijk aan het werk komen.”

Kansen
TerraNext, Prima Personeel en het 
UWV zijn heel tevreden over het 
traject. “De kracht ervan is dat het 
vanuit de behoefte van werkgevers, 
in samenwerking met het onderwijs, 
is ontwikkeld”, zegt Sjoerd. Dennis: 
“Tot nu toe werd het gefinancierd 
vanuit het Actieplan Jeugwerkloos-
heid Zet in op Talent, maar het zou 
natuurlijk heel mooi zijn als we hier-
mee door kunnen gaan. Dit traject 
biedt jongeren echt grote kansen en 
voorziet in een dringende vraag 
vanuit de werkgevers.” 

Toekomst
Vanmiddag is Stefan vrij om zijn 
certificaat in ontvangst te nemen. 
Een feestelijk moment, vindt hij. 
“Het bevalt me goed in de grond-, 
weg- en waterbouw. Het is leuk werk 
en je bent altijd in een team bezig. 
Ik kijk nu anders naar mijn eigen 
toekomst.”

Heel soms lukt het niet, zegt André. 
“Eén jongen moest afhaken, het was 
net te hoog gegrepen voor hem. 
Maar de andere negen hebben het 
succesvol afgerond. We houden ook 
continu de vinger aan de pols. Waar 
moeten we de jongere bijspijkeren?” 
Sjoerd: “Stefan bijvoorbeeld kon nog 
wel wat scholing gebruiken als het 
ging om het uitzetten van het werk. 
Waar zet je de sjalons neer? Hoe ge-
bruik je de laser bij het egaliseren van 
de ondergrond? En we letten er ook 
op hoe de jongens in hun vel zitten. 
Soms hebben ze het privé wat lastig 
of moeten de werknemersvaardig-
heden nog wat ontwikkeld worden.” 

Knop om
Dennis: “Als er wat was, belden we 
elkaar direct, zodat we snel actie 
konden ondernemen. De lijntjes 
waren heel kort. Stefan had nogal een 
aversie tegen de schoolbanken. Dat 
hebben we in een aantal gesprekken 
om weten te buigen. Ineens ging de 
knop om en was het goed. Toen had 
hij door dat de lessen op school heel 
handig waren voor de praktijk. Als je 

JONGEREN IS ONDERDEEL 
VAN HET SUCCES

INTENSIEVE BEGELEIDING VAN DE



proefplaatsing nu een halfjaarcon-
tract heeft bij Inducon 
Zwembadtechniek in Beilen. 

Inducon is een van de grote spelers 
op het gebied van het afdekken van 
grote zwembaden. “Als je dat goed 
doet, levert dat een enorme energie-
besparing op”, zegt Dolf Dijkhuis van 
Inducon. “Die investering verdien je 
in een paar jaar terug. 

Daarnaast leggen we beweegbare  
vloeren aan in zwembaden. In dit 
segment hebben we ook veel parti-
culiere klanten. Het zwembad in het 
duurste huis van Nederland bijvoor-
beeld, laatst nog op TV bij 
Jort Kelder, heeft een beweegbare 
vloer van ons.”

Werkervaringsplaats
Het is momenteel erg druk bij 
Inducon en dus kon het bedrijf wel 
wat extra handen gebruiken. “We 
werkten al eerder samen met de 
gemeente en dat is goed bevallen. 
Toen consulent Stefanie Blok ons be-
naderde en Richard Post voorstelde 
als kandidaat voor een werkerva-
ringsplaats, hebben we direct een 
afspraak gemaakt.”

Met een werkstage of proefplaatsing 
krijgt een werkgever een gemotiveer-
de jongere in het bedrijf en kan de 
jongere werkervaring aan zijn cv toe-
voegen. Gemeente Midden-Drenthe 
investeerde fors in het leggen en on-
derhouden van bedrijfscontacten, 
en met succes. Een mooi voorbeeld 

daarvan is 
Richard Post 

die na zijn 

WERKERVARINGSPLAATS BIJ 
INDUCON

‘IK WILDE GEWOON AAN 
HET WERK!’

Richard is lamellen aan het zagen voor de afdekking van zwembaden 

foto’s FP Creation 



het bijhouden van het magazijn. We 
zochten een aanpakker, iemand die 
bereid is om de mouwen op te stro-
pen, het werk ziet liggen en zelfstan-
dig kan werken. We zagen het wel 
zitten met Richard en hij gelukkig 
ook met ons.” 

E-rijbewijs
Vooral in het begin hield consulent 
Stephanie Blok de vinger aan de pols. 
Trea: “Ze nam regelmatig contact op 
om te horen hoe het ging. Ook vroeg 
ze wat ervoor nodig was om Richard 
zo geschikt mogelijk te maken voor 
ons bedrijf. Zo heeft hij zijn 
VCA-certificaat gehaald en is hij nu 
via de gemeente bezig met zijn 
E-rijbewijs, zodat hij ook met aan-
hanger kan rijden.” 

Slopen
De eerste twee dagen moest 
Richard even wennen aan het be-
drijf, het werk, de collega’s, maar al 

snel had hij zijn draai gevonden. “Na 
een week mocht ik mee op een klus. 
Het ging om het vervangen van een 
beweegbare zwembadvloer, een van 
de twee specialisaties van Inducon. 
We hebben de oude vloer eruit 
gesloopt en alles weer opgeruimd, 
zodat de nieuwe vloer geplaatst kon 
worden.”  

Afwisselend
De samenwerking beviel beide 
partijen uitstekend en na de proef-
plaatsing kreeg Richard een half-
jaarcontract aangeboden. Inmiddels 
doet hij meer dan waar hij voor werd 
aangenomen. “Ik maak de lamellen 
voor de afdekkingen, ga mee op 
klussen, help bij de voormontage. 
Het is heel afwisselend werk, dat 
vind ik leuk.” Dolf: “Richard is feite-
lijk algemeen technisch medewerker 
bij Inducon. De kans is groot dat we 
straks weer op zoek moeten naar 
een magazijnmedewerker.” 

Beeld
Na zijn bakkersopleiding werkte 
Richard een tijdje in de 
bakkerswereld. “Op zich leuk, maar 
de werktijden waren niet vol te hou-
den. Ik begon bijna elke dag op een 
ander tijdstip, vaak midden in de 
nacht.” Hij ging op zoek naar iets an-
ders. “Een tijd lang werkte ik in de 
koeltechniek, maar uiteindelijk hield 
dat op en was ik werkeloos. Toen 
mijn consulent met deze vacature 
kwam, zei ik direct ja. Eerlijk gezegd 
had ik niet zo’n duidelijk beeld bij 
het bedrijf, ik wilde gewoon aan het 
werk.”

Aanpakker
Het kennismakingsgesprek met 
Inducon verliep goed. Het werk dat 
moest gebeuren, was niet echt in-
gewikkeld, zegt Trea de Vries, hoofd 
Financiën. “We hadden het zó druk 
dat we zelf niet meer toekwamen 
aan opruimen, groenonderhoud of 

Inmiddels heeft Richard een half jaar contract aangeboden gekregen.

 HEEL AFWISSELEND 
WERK!’

‘HET IS



KIEZEN 
HUN EIGEN COACH”

“JONGEREN 
2GETTHERE

Dat maakt het veel makkelijker om 
met hen in gesprek te gaan. En wat 
ook een voordeel is: de coach heeft 
niets te maken met je uitkering, 
studiefinanciering, boetes of wat dan 
ook. Hij of zij is er alleen voor jou.”

Doorverwijzen
De coaches worden zelf ook inten-
sief begeleid. “Het zijn enthousiaste 
en betrokken jongeren, maar ze zijn 
geen hulpverleners. Onder begelei-
ding bespreken ze wekelijks met 
elkaar hoe het gaat. Als de 
supervisor vermoedt dat een 
jongere professionele hulp nodig 
heeft, zal de coach de jongere altijd 
doorverwijzen. Maar ook dan blijft 
de coach de jongere ondersteunen.”

Uniek
De helft van de jongeren komt via 
via op de website en bij een coach 
terecht. De andere helft wordt erop 
gewezen via school of de klantmana-
ger van de gemeente. “Het unieke is 
dat je als jongere je eigen coach uit 
kunt kiezen”, zegt Netty. “Een van de 
coaches heeft veel ervaring met de 
stap naar schuldhulpverlening, een 
ander is weer bedreven in het orga-
niseren van studie en huiswerk. Je 
kiest de coach die het best bij jou en 
je vraag past.”

Persoonlijke groei
De coaches hebben geen kantoor, 
wel een telefoon. Ze verdienen het 
minimum jeugdloon, maar er is veel 

ruimte voor persoonlijke groei en 
ontwikkeling. De coaches zijn maxi-
maal twee jaar in dienst. “Het is 
de bedoeling dat zij door hun werk 
als coach een volgende stap in hun 
loopbaan kunnen zetten. Ze worden 
individueel en als groep intensief 
begeleid door professionals. Een 
aantal van de coaches heeft inmid-
dels een andere baan of is gestart 
met een vervolgopleiding. Ook in die 
zin is 2Getthere en groot succes.” 

Netwerken
Wethouder Arends van de 
gemeente Emmen benaderde 
mensen van ‘naam en faam’ met een 
netwerk in politiek, welzijn, 
onderwijs, wonen en kerk. Hij vroeg 
hen om als ambassadeur van het 
project te  fungeren en hun netwer-
ken open  te stellen voor de coaches. 
De coaches blijken zelf ook goede 
netwerkers. “Ze bezoeken bijeen-
komsten en conferenties en houden 
vervolgens presentaties bij 
bedrijven om te vertellen wat ze 
doen. En ze zijn heel goed in het 
bedenken van creatieve oplossin-
gen”, zegt Agneta. “Zo zijn ze gestart 
met een WhatsApp-groepje van 
jongeren die behoefte hadden aan 
meer sociaal contact. Een keer per 
maand komen ze bij elkaar om iets 
leuks te doen. Dat werkt 
fantastisch!”

Het project 2Getthere is er voor alle 
jongeren van 12 tot en met 27 jaar 
in Zuidoost-Drenthe. Doel is om 
jongeren naar school of werk te be-
geleiden, schooluitval tegen te gaan 
en zo te voorkomen dat ze op een 
maatschappelijk zijspoor belanden. 

Projectleider Linda Westendorp zag 
het project 2Getthere in 2010 in 
Arnhem en was direct laaiend 
enthousiast. Ze schreef een project-
voorstel voor Zuidoost-Drenthe en 
door samen te werken met het 
Actieplan Jeugdwerkloosheid Zet in 
op talent kon 2Getthere eind 2014 
ook hier van start gaan. De intensie-
ve samenwerking tussen overheid 
en onderwijsinstellingen om 
jongeren aan werk of opleiding te 
helpen, werpt vruchten af. 

Eigen ervaring
“Een andere belangrijke succesfac-
tor is het feit dat jongeren gecoacht 
worden door jongeren”, zegt Netty 
Posthumus, projectleider Actieplan 
Jeugdwerkloosheid Zet in op Talent 
in Emmen en 
Borger-Odoorn. Agneta Meijer is het 
volmondig met haar eens. Agneta is 
projectleider van het Leerwerkloket 
en het aanspreekpunt bij het UWV 
voor het actieplan. “De coaches we-
ten uit eigen ervaring hoe het is als 
je weer eens gestopt bent met je op-
leiding, als er thuis van alles aan de 
hand is of als je werkeloos bent en 
haast geen sociale contacten hebt. 

Het team van 2GetThere ( eigen foto )



“ZE HELPT ME ECHT VERDER EN
IK KAN ALTIJD BIJ 

HAAR TERECHT ”

Als coaches zoeken we op allerlei 
manieren, met allerlei partijen de 
samenwerking. Dat is zo belangrijk! 
Ook bij jongeren zelf zie je dat er veel 
gepraat wordt, maar veel te weinig 
samen. De een weet niet wat de 
ander weet. Wij brengen hen samen 
en hebben ook op die manier zo echt 
meerwaarde.

Ik merkt dat jongeren het fijn 
vinden om zonder verplichtingen 
met iemand van hun eigen leeftijd 
te praten. Laatst vertelde een van de 
jongeren dat ze de vraag kreeg waar-
om ze mij als coach heeft. ‘Je zit toch 
al bij een hulpverlenersorganisatie?’ 
Haar antwoord was: ‘Ja, maar daar 
zitten alleen maar oude mensen. 
Leonie begrijpt me.”

Dennis: “Ik vind deze manier van 
coaching erg betrouwbaar. Het is 
prettig dat de coach zelf ook jong is, 
ik heb het gevoel dat ze me daardoor 
beter begrijpt. Ze helpt me echt 
verder en ik kan altijd bij haar te-
recht.”

Leonie: “Chantal was op zoek naar 
een baan en ik zou haar helpen. Na 
een paar gesprekken bleek dat ze 
daar nog niet klaar voor was. Eerst 
stond ze ook niet open voor hulpver-
lening, maar uiteindelijk gaf ze toe 
dat dat toch wel verstandig was. Ook 
bij dat traject ben ik er voor haar. Ze 
hoeft er niet alleen naar toe. We zijn 
maatjes.”

Chantal: “Leonie heeft me met meer-
dere dingen geholpen waar ik hulp 
bij nodig had. Ik heb het gevoel dat ik 
goed met haar kan praten. Zelfs voor 
hele moeilijke dingen waar ik eigen-
lijk nooit over wil praten, hebben we 
een oplossing gevonden.”

Lisa: “Ik zocht een woning en had 
last van gebrek aan motivatie. Ik had 
wekelijks contact met mijn coach. 
We hebben heel open en eerlijk 
gepraat, er is nooit druk op me gezet, 
maar ik kreeg wel door dat ik duide-
lijke doelen moest stellen. Ik heb ge-
leerd dat ik op moet komen voor wat 
ik belangrijk vind.”

Inmiddels zijn er ruim honderd jon-
geren in beeld via 2Getthere. “Zo’n 
52% stroomt uit naar school of werk. 
Daarmee is het project een groot 
succes en we willen er dan ook graag 
mee door gaan. Door jongeren op 
het goede spoor te helpen, voorkom 
je problemen in de toekomst”, aldus 
Netty en Agneta.

Ik leer veel van het coachen. We 
stellen onszelf ook leerdoelen. Voor 
mij is dat keuzes maken. In mijn 
hoofd heb ik altijd allerlei twijfels. 
Door de gesprekken met de jonge-
ren kom ik zelf ook weer met beide 
benen op de grond te staan. Hee, dat 
doe ik net zo! Je krijgt steeds even 
een spiegel voorgehouden.

Niveka: “Door de gesprekken met 
mijn coach ben ik stappen gaan zet-
ten in de richting waar ik naar toe 
wil. Ook denk ik meer na over hoe ik 
mijn zwakke punten kan verbeteren. 
Ze keek diep naar waar ik moeite 
mee had en hoe we dat samen kon-
den aanpakken. Ik ben erg tevreden, 
ze geeft me een vertrouwd gevoel en 
wil me graag helpen.”

“Coachen vind ik echt heel erg leuk om te doen. Het past bij de opleiding Pedagogiek die ik 
heb gedaan. Maar het heeft even geduurd voordat ik echt wist wat ik wilde. Ik heb hier-
voor mbo SPW gedaan en afgerond en ben ook nog begonnen met Journalistiek, maar dat 
was geen goede keuze. Ik deed vooral wat anderen van mij verwachten. Nu weet ik dat het 
heel belangrijk is om je eigen keuzes te maken. Dat wil ik de jongeren ook meegeven.

Leonie ten Velde, jongerencoach sinds december 2014



LEERWERKPLEK
‘WE VINDEN ALTIJD PASSEND 
WERK VOOR DE JONGEREN’
FORBO FLOORING

Verbaasd
De samenwerking tussen gemeen-
te en Forbo dateert al van voor het 
actieplan, vertelt Ina Dobben, pro-
jectleider bestrijding Jeugdwerke-
loosheid van gemeente Coevorden. 
“Een paar jaar geleden gingen we 
vanuit het Team Werk & Bentheimer 
met Forbo rond de tafel om te pra-
ten over de mogelijkheden binnen 
hun bedrijf voor onze werkzoeken-
den. Forbo gaf aan verbaasd te zijn  
dat er zoveel jongeren zonder werk 
en werkervaring waren en zij wilden 
graag een steentje bijdragen om hen 
op weg te helpen naar werk of scho-
ling door het beschikbaar stellen van 
leerwerkplekken. Zo is het 
begonnen.” 

Passend
Jan Pruisscher, hoofd Technische 
Dienst bij Forbo, is verantwoordelijk 
voor de begeleiding van de jongeren. 
“Als we zien dat de jongens ergens 
warm voor lopen, dan proberen we 
ook werk in die richting te organi-
seren. Maar het belangrijkste is de 
instelling. Heb je zin om de mouwen 

op te stropen, dan zorgen we dat we 
werk voor je hebben. Ik ga er altijd 
vanuit dat ik iets passends vind. Het 
moet wel zinvol werk zijn natuurlijk, 
anders beginnen we er niet aan.”

Begeleiding
De jongeren hebben bij Forbo een 
eigen werkplek met een eigen 
bureau voor hun spulletjes. Jan: 
“Ze nemen niet andermans werkplek 
in, ze zijn boventallig.” Bij de dagelijk-
se begeleiding van de jongeren op de 
werkvloer krijgt Jan ondersteuning 
van Roel. “Roel kwam ook bij ons via 
de gemeente. Hij was ouder dan 27, 
maar dat wilde ik ook graag een keer 
proberen. Roel kon goed organise-
ren, afspraken nakomen en de groep 
bij elkaar houden. Hij neemt mij veel 
werk uit handen”.

Autocad
Jongere Rob Spang kwam via Team 
Werk & Bentheimer op gesprek bij 
Forbo. “Ik heb direct gezegd dat ik 
graag aan de slag wilde, maar ook 
dat ik niet van plan was om het gras 
te gaan maaien. 

Forbo Flooring in Coevorden 
produceert en ontwikkelt vinyl 
vloerbedekkingen voor de consu-
menten- en projectenmarkt die 
wereldwijd verkocht worden. 
Al jaren zet het bedrijf zich in om 
ook mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt een kans te geven. 
Ook voor het Actieplan Jeugdwerk-
loosheid Zet in op Talent was Forbo 
bereid om  jongeren een leerwerk-
plek aan te bieden. 

Zes maanden lang worden de jonge-
ren intensief begeleid op een leer-
werkplek in het bedrijf. Ook volgen 
ze een VCA-training en – als ze dat 
willen – een heftruckopleiding. Als 
het half jaar voorbij is, zetten ze een 
volgende stap naar werk, scholing 
of een andere werkervaringsplaats. 
Inmiddels stroomden drie jongeren 
door naar een werkplek binnen 
Forbo en vonden vier een baan of 
werkervaringsplaats bij een ander 
bedrijf. Eén jongere bleef via de 
Wajong-uitkering bij het bedrijf.



geeft maar weer eens aan hoe dyna-
misch we zijn!” Het is Rob net niet 
gelukt om de klus in zes maanden te 
klaren. “Dat is wel frustrerend, maar 
goed, er is op dit moment helaas 
geen ruimte om me een dienstver-
band aan te bieden. Wel volg ik in 
december nog een AutoCAD-cursus 
van drie dagen. Dat vind ik super! ” 

Goede mix
Rob maakte deel uit van een groep 
van zeven jongeren. De begeleiding 
op de werkvloer was wel nodig, zegt 
hij.  “Het is goed dat je een aan-
spreekpunt hebt. En sommige 
jongens doen niets zonder op-
dracht.” Jan: “Als Rob het niet weet, 
vraagt hij het. Anderen kunnen best 
wel wat, maar doen niets uit zichzelf, 
die moet je achter de broek aan zit-
ten. Wat dat betreft was deze groep 
een goede mix, ze corrigeerden 
elkaar ook onderling.”

Fouten maken
“De begeleiding van Jan en Roel is 
bepalend voor het succes van dit 
project”, zegt Ina tot slot. “Door hun 
inzet zijn de jongeren geen apart 
groep, maar echt onderdeel van 
Forbo. En het fijne van dit traject is 
dat je hier fouten mag maken. Dat 
ligt bij een betaalde baan moeilijker.” 
Rob: “Daar word je erop afgerekend. 
Hier is het: ik weet niet of ik het kan, 
maar ik ga het proberen.” 

Sollicitatie
Ondertussen heeft Rob een 
sollicitatie lopen bij een materiaalbe-
heerder in de buurt. Het ziet er goed 
uit, hij heeft net het tweede gesprek 
achter de rug. “Mijn werkervaring bij 
Forbo heeft denk ik wel geholpen. Ik 
heb hier veel geleerd!”

In een vervolggesprek kwamen we 
op het thema veiligheid. Daar lagen 
ook nog wel wat klussen. Jan vroeg 
of ik met AutoCAD kon werken, dat 
is een technisch tekenprogramma 
waarmee je op schaal kunt tekenen. 
Daar had ik wel ervaring mee. 
Uiteindelijk ben ik aan de slag 
gegaan met het ontruimingspro-
gramma van Forbo. Dat bleek niet 
helemaal up-to-date. Daarnaast 
deed ik hand- en spandiensten voor 
de afdeling Inkoop.”

Dynamisch
’s Ochtends liep Rob met de tekening 
in de hand het bedrijf door, ’s mid-
dags zat hij op de afdelingen tussen 
ervaren medewerkers en werkte hij 
op de computer de tekeningen bij. 
“Waar hangen de brandblussers, 
waar zit de nooduitgang, waar de 
deuren? Een compleet gebouw bleek 
inmiddels gesloopt en er was een 
fabriekshal bijgekomen.” Jan: “Dat 

“DAT GEEFT MAAR 
WEER EENS AAN 
HOE DYNAMISCH 
WE ZIJN!”



“DEZE WERKGEVER GUNDE
HEM EEN KANS”
Re-integratiebedrijf BaanPlus helpt mensen die het moeilijk vinden om zelfstandig in beweging te komen. 
Het kan gaan om hulp bij sociale activiteiten, de juiste hulpverlening of een stap richting arbeidsmarkt. 
Het uiteindelijke doel is een betaalde baan. In het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zet in op Talent 
begeleide coach Regine Pijning een aantal jongeren van de 
gemeente Coevorden op weg naar werk.

“Bij BaanPlus bieden we geen standaardtrajecten aan, het is altijd maatwerk”, zegt Regine. “We gaan uit van de 
eigen kracht en mogelijkheden van cliënten en betrekken ook het sociale netwerk van vrienden en familie er bij. 
De ene keer lukt het om iemand actief te krijgen als vrijwilliger, de andere keer boeken we succes omdat een 
cliënt de stap naar de hulpverlening zet. Als het lukt om iemand weer aan het werk te krijgen, is dat natuurlijk heel 
mooi. Werk is belangrijk voor je zelfvertrouwen. Je doet mee in de maatschappij.”

bij de sociale werkplaats. Ik maakte 
meubels van steigerhout. Best leuk 
om te doen, maar ik voelde me daar 
totaal niet op mijn plek. Ook wilde ik 
graag meer verdienen omdat ik mijn 
schulden af wil betalen. 
De gemeente had me aangemeld bij 
BaanPlus en zo kwam ik met Regine 
in contact.” 

Hoofdpijn
Regine: “De klantmanager van de 
gemeente gaf aan dat het belangrijk 
was dat Marcel meer onder de 
mensen zou komen. Zelf wilde hij 
heel graag aan het werk. Er was 
twijfel over of hij daar klaar voor was 
en daarom werd ik als coach inge-
schakeld. Hij vertelde dat hij slecht 
sliep en daardoor last had van hoofd-
pijn, maar hij zei ook: 

‘Als ik eenmaal werk heb, slaap ik be-
ter en gaat de hoofdpijn weg.’ En zo 
was het ook. Toen hij eenmaal aan 
het werk was, knapte hij 
zienderogen op.”

Kopje soep
Regine probeerde ervoor te zorgen 
dat alle randvoorwaarden vervuld 
zijn die Marcel nodig had om aan 
het werk te gaan. “Ik hielp hem bij 
het zoeken naar vacatures en bij 
het schrijven van sollicitatiebrieven, 
maar reed ook met hem mee naar 
huis als hij zonder benzine zat. 
Ook gingen we een keer samen bij 
zijn ouders langs, ik kreeg meteen 
een lekker kopje soep voorgezet, ha 
ha! Onderweg bespraken we dan 
van alles, dat werkte heel goed”.

Wens
Voor gemeente Coevorden 
begeleidde Regine vijf jongeren. 
“Ze hadden allemaal een bijstands-
uitkering, maar daarmee houden de 
overeenkomsten op. Iedere jongere 
had zijn eigen wens of droom. Daar 
gaan we dan mee aan de slag. Soms 
constateren we samen dat het 
gedroomde doel nog te ver weg is 
en dat de jongere eerst aan andere 
zaken moet werken. Maar ook dat 
inzicht is al winst.”

Steigerhout
Marcel is een van de jongeren die 
Regine heeft begeleid. Marcel: “Ik 
heb een opleiding voor automon-
teur maar het lukte niet om daar een 
baan in te vinden. Via de gemeente 
werkte ik met behoud van uitkering 

Regine Pijning en Marcel, samen op weg naar werk ( foto FP Creation )



met me mee op gesprek.” Met z’n 
tweeën gingen ze op gesprek bij 
bedrijven waar eventueel een 
vacature was. Al bij het tweede ge-
sprek was het raak en kon Marcel 
aan de slag. Regine: “Deze werkge-
ver gunde hem een kans en dat is 
heel fijn. Zo bouwt Marcel werkerva-
ring op en dat solliciteert toch heel 
anders.”

Contract
De eerste twee maanden werkte 
Marcel met behoud van uitkering. 
Regine had regelmatig contact met 
zowel Marcel als de werkgever. 
“Als ik voelde dat er kleine irritaties 
dreigden, kon ik direct ingrijpen, 
zodat het nooit uit de hand liep. Ik 
hielp Marcel ook met het invullen 
van urenbriefjes en andere 
administratieve zaken. Het ging uit-
stekend, na twee maanden proeftijd 
kreeg hij een contract aangeboden. 
De werkgever was heel tevreden. 
Marcel is een rustige jongen, hij ge-
draagt zich netjes en doet wat hij 
doen moet.”

Sloop
Marcel is blij dat hij aan de slag is. 
“Ik werk in de bouwwereld. Ik doe 
veel sloopwerk, met een sloopha-
mer of elektrisch gereedschap. Ik 
zorg ervoor dat de bouwvakkers hun 
werk kunnen doen en spring bij waar 
het nodig is. ik vind het leuk om te 
doen en fysiek kan ik het goed aan. 
Ik slaap beter en heb geen 
hoofdpijn meer.”

Kans
Marcel heeft veel gehad aan de be-
geleiding van Regine. “We hebben 
veel gepraat. Ik vond het heel moei-
lijk om op eigen initiatief bedrijven 
te benaderen, ik zou echt niet weten 
hoe ik dat aan moet pakken. Regine 
hielp me daarbij en ging ook 

“NA TWEE 
MAANDEN 
PROEFTIJD KREEG 
HIJ EEN CONTRACT 
AANGEBODEN”


