Geef nooit op
De afgelopen maanden heb ik met veel
mensen gesproken over onze ambities op
het gebied van jeugdwerkeloosheid. Wat
me hiervan is bijgebleven, is dat iedereen
het een heel belangrijk onderwerp vindt,
maar ook een moeilijk onderwerp. Het is
niet zo eenvoudig om het goed en snel te
realiseren. We hebben hier iedereen voor
nodig. Ik zeg altijd... als het simpel was,
hadden we het allang voor elkaar!
Het doel is het meer dan waard! We
doen het voor een goede toekomst van
kinderen. Onlangs zei ik tegen iemand:
gewoon doorgaan, niet opgeven! En ik
moest denken aan dat liedje van een TVprogramma ʻGeef nooit opʼ. Peter Jan (nee,
niet Jan Peter) Rens presenteerde dat.
In het TV-programma werden schijnbaar
onmogelijke wensen van kinderen vervuld.
Het is geweldig om te zien hoe blij de
kinderen zijn als het toch lukt.
Op 26 april zijn we in Gouda een enorme
uitdaging met elkaar aangegaan. Iedereen
tot 27 jaar is aan het werk of op school!
Werkgevers, onderwijsinstellingen, de
gemeente Gouda en toeleidende organisaties op het gebied van werk, inkomen en
zorg hebben de handen ineen geslagen. Tal
van activiteiten zijn opgezet om deze wens
te realiseren. Nu, een half jaar later, zijn de

eerste harde cijfers bekend en die vindt u in
deze nieuwsbrief.
Trots
En het gaat goed. Ik ben trots op de tussentijdse resultaten die zijn bereikt. En ook om
te zien hoezeer iedereen bij dit onderwerp
betrokken is. Convenantpartijen hebben
woord gehouden en inderdaad arbeidsplaatsen beschikbaar gesteld. Soms in
nauwe samenwerking met onderwijs. Deze
intensieve samenwerking tussen de diverse
partijen is nodig. Een mooi voorbeeld vormen Compaxo, een vleesverwerkingsfabriek
en VSO, de opleidingspartner voor bedrijven
in de voedingssector. Samen hebben zij veel
bereikt. Maar er zijn tal van andere mooie
voorbeelden. In deze nieuwsbrief kunt u die
zelf lezen.
Speeddaten
Om jeugdwerkloosheid te bestrijden en te
voorkomen, moeten vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt goed op elkaar zijn afgestemd.
Dat betekent dat de juiste match tussen
een werkgever en een jongere gemaakt
moet worden. En dat lukt niet even snel.
Een avondje speeddaten zal zeker geen
oplossing zijn. De juiste baan voor de juiste
jongere vraagt om maatwerk. En niet alle
bedrijven zijn op het leveren van maatwerk

ingesteld. Het stelt andere eisen aan de
manier van werving en begeleiding. Het stelt
ook andere eisen aan het onderwijs, dat
meer naar de markt moeten kijken waarvoor
ze opleidt. We moeten tenslotte geen jongeren opleiden tot werkeloze.
Kortom het blijft een hele uitdaging. We zullen hier ook de komende tijd met elkaar weer
hard aan moeten werken. Maar ik ben ervan
overtuigd dat het ons in Gouda gaat lukken.
Laten we er met zijn allen de schouders
onder blijven zetten. En als het soms moeilijk
is, omdat het niet lukt of iemand afhaakt,
denk dan aan de simpele drie woorden: Geef
nooit op!
Marion Suijker,
coördinerend wethouder Jeugdzaken

Alle jongeren aan de slag met ʻGouda Werktʼ
een arbeidsovereenkomst voor maximaal
12 maanden zonder proeftijd. De

gedurende 12 maanden begeleiding van
de werkmakelaar, zodat we over duurzame

Om deze jongeren een toekomst te bieden
is het project ʻGouda Werktʼ geïnitieerd.

opstapbaan bestaat uit een combinatie
van het opdoen van werkervaring, het

uitstroom kunnen spreken.
Onder deze jongeren bevindt zich ook

Dit project streeft ernaar dat alle jongeren
tot 27 jaar een betaalde werkplek en/of

opbouwen van arbeidsritme en het leren
van werknemersvaardigheden met gerichte

een groep (ongeveer 20 jongeren) die
moet inburgeren. Voor deze groep

scholing hebben, dus niet meer afhankelijk
zijn van een WWB-uitkering.

ondersteuning. Nazorg vanaf het moment
dat jongeren regulier werk hebben maakt

wordt gedurende de inburgering
naar een combinatie van werken met

ook onderdeel uit van het project.

loonkostensubsidie gezocht.

In het project ʻGouda Werktʼ worden de
opgedane kennis vanuit de sluitende
aanpak jeugdwerkloosheid en het netwerk

Naast twee jongerencasemanagers die
als regisseurs het traject van de jongeren

van werkgevers gebruikt om jongeren
met een WWB-uitkering aan het werk te

volgen, neemt ook de werkmakelaar
deel aan het project. De werkmakelaar

helpen. In het project worden jongeren van
18 tot 27 jaar met een WWB-uitkering op
een opstapbaan geplaatst. Zij ontvangen

krijgt als taak om 20-40 jongeren binnen
6 maanden te plaatsen bij een reguliere
werkgever. Deze jongeren ontvangen
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In Gouda hebben momenteel 120 jongeren
tussen 18 en 27 jaar een WWB-uitkering.
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Ambassadeurs aanpak jeugdwerkloosheid

Deze zomer zijn tien ambassadeurs de uitdaging aangegaan om de jeugdwerkloosheid
in Gouda aan te pakken. Zij zetten zich, binnen én buiten hun eigen organisatie, in om de
kansen van Goudse jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Bijvoorbeeld door stageplaatsen en banen voor
jongeren te creëren. Tevens onderzoeken de

op te lossen, door jongeren te helpen aan een baan
of stageplekken. Zij enthousiasmeren door hun

ambassadeurs samen met de gemeente Gouda

boegbeeldfunctie hun branche.”

nieuwe mogelijkheden om ook die jongeren te
laten instromen op de Goudse arbeidsmarkt, die

De ambassadeurs zijn:

nog niet over een startkwalificatie beschikken. De
ambassadeurs zijn verbonden aan verschillende

• mevrouw M.D. Erhart, Cyclus NV
• de heer B. van Noort, Van Noort

Goudse en regionale bedrijven. De feestelijke
installatie van de ambassadeurs vond plaats bij

• de heer J. Baas, Baas Gouderak Beheer B.V.
• mevrouw P. van Leeuwen, SIOM

Bouwmij Gouda.
Wethouder Marion Suijker: “Onze ambitie is dat

• de heer A. Pronk, McDonaldʼs
• de heer ir. F.G.J.M. van Ditshuizen, Bouwmij Gouda

alle jongeren werk hebben of een opleiding volgen.
Daarom ben ik erg blij met de officiële installatie

• de heer drs. R.J. Mascini, Woonpartners Midden-Holland
• de heer M.D. Bunnik, Combek

van de ambassadeurs voor werkgelegenheid voor
jongeren. Mensen uit het bedrijfsleven die mee willen

• de heer D.J. Verbeek, Groene Hart Ziekenhuis
• de heer J. Löwik, RHID, treedt op in een adviserende rol

helpen om het probleem van jeugdwerkloosheid

• de heer H. Frankena, Goudsche Machine Fabriek.

Wethouder Marion Suijker (midden) samen met de geïnstalleerde ambassadeurs.
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De eerste cijfers

Het is nu ruim een half jaar geleden dat het
Convenant Sluitende Aanpak Jeugdwerkloosheid
is afgesloten tussen de gemeente Gouda, Goudse
werkgevers, onderwijsinstellingen en toeleidende
organisaties op het gebied van werk, inkomen en zorg
(zoals CWI, Jongerenloket, UWV en Faktor G).
Tijd voor een eerste tussenbalans. Hoeveel jongeren
zijn er in de periode april t/m september aan de slag
gegaan bij de convenantpartijen, hoeveel jongeren
hebben een (re-integratie-) traject gevolgd en hoeveel
jongeren zijn geplaatst bij een opleiding?
Werk

Re-integratietrajecten

Opleidingen

294 jongeren vonden betaald werk bij de
convenantpartijen. Naast deze 294 jongeren

122 jongeren volg(d)en een re-integratietraject. Deze trajecten helpen de jongeren de

243 jongeren vonden de weg (terug) naar
school. Met name de Goudse Waarden met

zijn nog eens 41 jongeren aangenomen met
een 0-uren contract (veelal studenten) en

weg terug te vinden naar de arbeidsmarkt.
Met name de Jonge Krijger (31 jongeren),

maar liefst 188 jongeren die weer aan de
slag zijn gegaan met een opleiding, leverde

hebben ruim 150 jongeren vakantiewerk
verricht bij de convenantpartijen. Een

Factor G (6 jongeren) en het Stefan Stap
project (6 jongeren) waren hierin succesvol.

hieraan een grote bijdrage. De jongeren zijn
geplaatst door bijvoorbeeld de gemeente

uitstekend resultaat!
Met name Vierstroom Zorgkring, het

Stages en Leerwerkplekken

Gouda, re-integratiebedrijven of zijn door
de scholen zelf teruggehaald.

Groene Hart Ziekenhuis, Promen, Luba,
Zorgpartners en Pluszorg hebben een groot

Maar liefst 210 jongeren hebben stage
gelopen of vonden een leerwerkplek,

Dus ...

aantal jongeren aangenomen.

waarvan 190 bij de convenantpartijen.
Daarnaast vonden ook nog eens alle

De resultaten liegen er niet om. De inzet
van de convenantpartners werpt vruchten

Daarnaast zijn 130 jongeren vanuit de

3.300 leerlingen van het ID college een

af. Ook voor de nabije toekomst zijn tal

toeleidende organisaties (CWI, re-integratiebureauʼs en de gemeente Gouda)

leerwerkplek. Momenteel is het aanbod van
stages zelfs groter dan het beschikbaar

van activiteiten gepland, zoals specifieke
dagbestedingsprojecten voor jongeren,

doorgestroomd naar werk.

aantal leerlingen.

mentorprojecten en duale trajecten.

Luba wil steentje bijdragen
D
ijd zijn
ij gunstig
i voor h
De tijden
het convenant.
De werkgelegenheid in Gouda neemt, net
als elders in het land, toe. Hoger opgeleide
mensen veranderen sneller van baan en
lager opgeleide mensen komen sneller aan
werk. Luba Personele Diensten die van
meet af aan betrokken was bij het convenant wil dit proces actief ondersteunen.

in de functie van callcentermedewerker
vraag en aanbod samenkomen. De functie
callcentermedewerker kan parttime vervuld
worden en vereist geen specifieke (voor-)
opleiding. Natuurlijk zijn wel bepaalde
vaardigheden van belang zoals een telefoonstem, goed kunnen communiceren en
taalvaardigheid.

Ten behoeve van het convenant is een lijst
opgemaakt met werkloze jongeren tot 27
jaar.
Het is bekend dat het veelal gaat om laag
opgeleide jongeren of bijvoorbeeld jonge
moeders die door gebrek aan kinderopvang niet fulltime kunnen werken. Luba ziet

Luba heeft regelmatig vacatures voor callcentermedewerkers en vindt het spijtig dat
de lijst met werkloze jongeren nog niet is
vrij gegeven. Het blijkt in de praktijk steeds
moeilijker om mensen te binden en te boeien. Luba wil graag een steentje bijdragen,
niet alleen met het begeleiden naar werk,

maar ook door het aanbieden van scholing.
Dit kan een cursus communiceren zijn of
een complete secretaresse opleiding. Luba
hoopt op deze wijze niet alleen mensen aan
het werk te helpen maar hen ook hoger op
te krijgen binnen een bepaald vakgebied.
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Overzicht van de vier routes
Het convenant ʻSluitende aanpak jeugdwerkloosheidʼ in Gouda is gericht op de periode 2007-2010. De ambitie
is om het aantal partners gaandeweg uit te breiden en een blijvende basis te leggen voor samenwerking.
Zodat wellicht ook andere doelgroepen, zoals vrouwen en oudere werkzoekenden, door deze Goudse
aanpak actief naar werk begeleid kunnen worden. De ʻSluitende aanpak jeugdwerkeloosheidʼ bestaat uit
vier routes die elkaar versterken. In nauwe samenwerking en afstemming met het Goudse bedrijfsleven,
onderwijsinstellingen en toeleidende organisaties is en wordt de concrete invulling van de vier routes nader
bepaald. Per route een overzich van de activiteiten die inmiddels zijn gestart:

Route 1: Versterken preventie voortijdig
schoolverlaten

Route 2: Alle jongeren zonder startkwalificatie
en opleiding in beeld

Jaarlijks verlaten ongeveer 240 jongeren de school zonder diploma.

Alle jongeren zonder opleiding en startkwalificatie worden in

Eén van de doelen in het convenant is dat de schooluitval in het
schooljaar 2007-2008 daalt met twintig procent.

beeld gebracht. Sommige jongeren staan wel ingeschreven als
werkzoekende, maar hebben mogelijk niet voldoende (voor-)

Om dit doel te verwezenlijken is een aantal activiteiten en projecten
opgepakt. Achtereenvolgens kort enkele van deze activiteiten.

opleiding om terecht te kunnen op de arbeidsmarkt. Anderen zijn
helemaal niet in beeld.

Schoolbesturen en de gemeente Gouda hebben gezamenlijk 8
schakelklassen gerealiseerd. Deze zijn dit schooljaar van start

Dit ambitieuze doel vraagt een goede samenwerking tussen alle
(zorg)partijen in de regio. Om deze samenwerking te versterken

gegaan. In de schakelklassen wordt het niveau van leerlingen met
een achterstand bijgespijkerd door het geven van extra begeleiding

is september 2007 het regionale project SOS gestart. Dit project
levert een bijdrage aan een effectievere samenwerking en een

en individuele aandacht. Ook is hard gewerkt aan een educatieve
agenda waarin verantwoordelijkheden en acties (o.a. rond

betere kennisuitwisseling tussen de partijen.
Daarnaast zal het Jongerenloket zich actief in gaan zetten om ook

competentiegericht leren) nader worden uitgewerkt. De Goudse
voortgezette onderwijsinstellingen en het ID College hebben input

die jongeren te registreren die zich nog niet als werkzoekenden
hebben ingeschreven, maar wel werkzoekend zijn of behoren tot

geleverd om te komen tot een eensluidend Gouds meldprotocol
om dreigende voortijdig schoolverlaters eerder in beeld te krijgen.

de voortijdig schoolverlaters. Hierdoor wordt kennisuitwisseling
eenvoudiger.

De Zorg Advies Teams binnen de VO-instellingen zijn geëvalueerd
en op basis van de resultaten zal het RMC (leerplicht) gerichter
kunnen werken. Inmiddels is de visie op school maatschappelijk
werk geherdefinieerd en ingevoerd op alle VO-instellingen. Verder
wordt ook de rebound-aanpak geëvalueerd.

Compaxo & SVO bieden 60 jongeren opleiding en baan
Compaxo en SVO hebben de

Compaxo is een vleesverwerkend familiebedrijf in Gouda, opgericht in 1855 en

de foodsector: “Werken met vers leer je bij
SVO”.

handen ineengeslagen om de

uitgegroeid tot één van de grote vleesverwerkende bedrijven in Nederland.

De opleider voor de verssector SVO heeft

komende drie jaar 60 jongeren

De familie Van der Post heeft het bedrijf
groot gemaakt door vast te houden aan de

zich net als Compaxo als convenantpartij
aangesloten bij de Sluitende Aanpak Jeugd-

op te leiden tot operator in de

kwaliteit van het product en de oorspronkelijke waarden van het familiebedrijf.

werkloosheid. Samen hebben deze twee
partijen een opleidingstraject voor 60 jonge-

verssector.

SVO is opleidingspartner voor bedrijven in

ren uit Gouda ontwikkeld. Gedurende drie
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Lopende projecten
Het Goudse bedrijfsleven heeft sinds de

krijgen jongeren intensieve begeleiding en

intensief samen met Goudse en regionale

start van het convenant meer dan 500 werkplekken (stageplekken, reguliere vacatures

steun (terug) naar werk of school.
Bouwbedrijf Baas is een betrokken ambi-

MBO-onderwijsinstellingen.
Groene Hart Ziekenhuis, Vierstroom

en leer-werkbanen) gecreëerd. Hieronder
volgt een greep uit de huidige projecten.

tieus bouwbedrijf. De heer Baas wil de kloof
tussen onderwijs en bedrijfsleven verkleinen

DeZorgRing, Zorgpartners Midden-Holland
en Pluszorg. De zorginstellingen willen actief

Cyclus, het bedrijf voor afvalbeheer en beheer van openbare ruimten voor gemeenten

en hiervoor zijn kennis en expertise op het
terrein van ondernemerschap breed inzet-

beleid gaan voeren op het terrein van interculturalisatie en diversiteitsbeleid. Zij streven

in de regio Midden-Holland en Rijnstreek,
levert een actieve bijdrage aan het conve-

ten. Hij biedt de komende tijd ruimte aan 10
timmerlieden.

er naar om hun personeelsbestand meer een
afspiegeling te laten zijn van de bevolkings-

nant ʻSluitende aanpak jeugdwerkloosheid
Goudaʼ door voor beschikbare banen spe-

De Goudsche Machine Fabriek (GMFGouda), een onderneming met ruim 170

samenstelling maar hebben hierbij wel de
steun nodig van de ketenpartners.

cifiek jongeren te zoeken. Daarnaast heeft
Cyclus een projectaanvraag ʻmentorschapʼ

medewerkers, is actief betrokken bij tal van
initiatieven om instroom van gekwalificeerd

De gemeente Gouda neemt ook als werkgever haar verantwoordelijkheid. Elke dienst

ingediend dat momenteel bij het Oranje-

personeel richting techniek te bewerkstel-

committeert zich aan één werkstage en/of

fonds ter beoordeling ligt. Door werkgevers
als mentoren aan jongeren te koppelen

ligen. GMF-Gouda participeert bijvoorbeeld
actief in het Stefan Stap project en werkt

leerwerkbaan.

Route 3: Een passende kwalificatie- en
toeleidingsstructuur

Route 4: Versterken werkgeversbenadering en
verbetering matching

De derde route richt zich op de verbinding tussen onderwijs en

De laatste route is de werkgeversbenadering. De vraag vanuit

arbeidsmarkt: zorgen dat jongeren met de juiste kennis en ervaring
terecht kunnen bij werkgevers. Jongeren vinden een passende

werkgevers naar arbeidskrachten is leidend voor het traject dat
de jongeren volgen. Met het afsluiten van het convenant zegt het

baan en werkgevers het juiste personeel. Enkele activiteiten die in
dit kader plaatsvonden: Het re-integratiebeleid van de gemeente

bedrijfsleven tweehonderd extra stageplaatsen en vacatures toe
voor Goudse jongeren.

Gouda heeft een aantal nieuwe mogelijkheden om werkzoekenden
op weg te helpen, bijvoorbeeld met een ʻpersonal coach trajectʼ.
Intensieve begeleiding staat hierbij centraal. De Jeugdraad heeft
inmiddels tweemaal een bijeenkomst gehad met het Marokkaans
Jeugdplatform om de mogelijkheden voor samenwerking te
bespreken. Het streven is om de Jeugdraad een afspiegeling te
laten worden van Goudse jongeren.
In september 2007 vond de ʻWeek van het Lerenʼ plaats. Er zijn
gastlessen verzorgd door werkgevers en wethouders op scholen
en leerlingen hebben werkgevers bezocht.
Verder wordt één dienstverleningsconcept van de toeleidende
organisaties op het terrein van werk, inkomen en zorg ontwikkeld.
Verschillende organisaties hebben deelgenomen aan de
workshop ʻeen goed gesprek in en voor Goudaʼ met als doel
kennis en ervaring uit te wisselen op het terrein van jongeren en
jeugdwerkloosheid in het bijzonder. Met dit initiatief moet een
effectieve sluitende samenwerking tot stand komen. Gedurende
de convenantperiode zullen verschillende vervolgsessies worden
belegd.

zo
zorgt ook het lesmateriaal. Na
af
afronding van het opleidingstra
traject hebben de jongeren een
sta
startkwalificatie (MBO niveau 2).
De op
opleiding wordt geheel op
maat gem
gemaakt, docenten en in-

ren om een gerichte opleiding te krijgen en
regulier werk te vinden.
Afgelopen maand vond een informatiebijeenkomst plaats. Kandidaten konden
kennismaken met het bedrijf. Intussen zijn

jaar worden jaarlijks 20 jongeren opgeleid

structeurs geve
geven op de werkvloer, dus bij
Compaxo, les. Hierdoor is de opleiding zeer

er ruim twintig kandidaten voor deelname
geselecteerd. Hans van der Post (Compaxo):

tot operator. Tijdens deze opleiding krijgen
de deelnemers een arbeidsovereenkomst

praktijkgericht. Er hoeft maar weinig vanuit
boeken geleerd te worden. Kortom, een

“Binnen Compaxo krijgt iedereen dezelfde
kansen, grijp die en je kunt je talenten vol-

voor 36 uur bij Compaxo. Compaxo ver-

unieke kans voor een grote groep jonge-

ledig benutten binnen ons bedrijf.”
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Feestelijke ondertekening convenant
Elke Goudse jongere volgt een opleiding of heeft een baan. Dat is het doel van de
Goudse aanpak jeugdwerkloosheid. Op donderdag 26 april ondertekenden de gemeente
Gouda en ongeveer zestig partners op feestelijke wijze het convenant ʻSluitende aanpak
jeugdwerkloosheidʼ bij De Goudse Verzekeringen. Hierin spraken zij af hoe ze dit doel willen
bereiken en wat ze hier de komende drie jaar concreet voor gaan doen. Bijzondere spreker
was de heer ing. A. Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

“Hoewel de economie opleeft is het

Het project ʻSluitende aanpak jeugd-

stageplaatsen en vacatures om jongeren

niet voor elke jongere makkelijk om een
baan te vinden. Een passende opleiding

werkloosheidʼ is gestart in mei 2006. Het
college van burgemeester en wethouders

het vak in de praktijk te leren.

is noodzakelijk en ervaring is meestal
een voorwaarde. Daarnaast weet niet

geeft hiermee concreet invulling aan het
bestuursakkoord 2006-2010 ʻdit gaan we

Het convenant ʻSluitende aanpak jeugdwerkloosheidʼ is gericht op de periode

elke jongere zijn of haar weg te vinden
in het oerwoud van vraag en aanbod”,

doenʼ. Alleen in nauwe samenwerking en
afstemming met de partners wordt de keten

2007-2010. De ambitie is om het aantal
partners gaandeweg uit te breiden

aldus wethouder Marion Suijker, die
Jeugdzaken in haar portefeuille heeft. Door

sluitend en werkend.

en een blijvende basis te leggen voor
samenwerking. Zodat wellicht ook andere

ondertekening van het convenant slaan
bedrijfsleven, het voortgezet onderwijs,

Er zijn al heel wat stappen gezet. Zo zijn in
Gouda voortgezette onderwijsinstellingen

doelgroepen, zoals vrouwen en oudere
werkzoekenden, door deze Goudse aanpak

toeleidende organisaties op het gebied
van werk, inkomen en zorg de handen

en het ID-college gaan samenwerken
in het onderwijsplatform. Zij staan voor

actief naar werk begeleid kunnen worden.

ineen om te investeren in Goudse jongeren.
Hierdoor is alle benodigde kennis, expertise

de taak het ʻlerenʼ voor een specifieke
groep jongeren aantrekkelijker te maken

en ervaring aanwezig om jongeren goede
vooruitzichten te bieden op onderwijs en

en uitval te voorkomen. Het Goudse
bedrijfsleven werkt inmiddels samen in

werk.

het werkgeversplatform en zet zich in voor
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ʻSuccesvolle Matchʼ
Cyclus NV is, naast een betrokken partner voor gemeenten en bedrijven
in de regioʼs Midden-Holland en Rijnstreek voor het beheer van openbare
ruimten en afvalbeheer, ook een bedrijf dat zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid wil nemen. Cyclus is in de persoon van Manon
Elisabeth is erg blij met haar stage. Vooral

Erhart (hoofd Personeel & Organisatie) in de rol van ambassadeur sterk

het maken van de speciale broodjes vindt
ze dermate leuk dat ze overweegt om later

vertegenwoordigd in het project ʻSluitende aanpak jeugdwerkloosheid

zelf een cateringbedrijf te beginnen. “Nu
doe ik veel ervaringen op voor mijn eigen

Goudaʼ. Daarnaast heeft Cyclus zitting in de begeleidingscommissie van

bedrijf. Zo weet ik nu welke smaken ik

het project en is zij initiator van het ʻMentorprojectʼ. Ook heeft Cyclus

kan combineren”. Broodje Ab is hier een
voorbeeld van. Het recept is een goed

NV de afgelopen periode de banden aangehaald met ʻHet Segmentʼ, een

bewaard geheim maar er gaat zo veel op
het broodje dat het eigenlijk abnormaal is,

regionale school voor praktijkonderwijs.

vandaar de naam.
Al met al vindt Elisabeth dat ze het erg
heeft getroffen. “Het werk is heel erg leuk,
maar af en toe ook wel erg zwaar. Aan het

“Het is eigenlijk heel toevallig dat ik bij
Cyclus stage loop,” vertelt Elisabeth

werkzaamheden eigen gemaakt. De
begeleiding kost wel extra tijd. Yvonne

einde van de dag ben ik op en moe”.
De week is voor Elisabeth zeer gevuld.

Ernst. Begin juli, tijdens een bezoek van
de ambassadeurs ʻSluitende aanpak

vertelt: “Elisabeth doet enorm haar best,
we hebben veel plezier samen en het is fijn

Naast de drie dagen praktijkstage bij Cyclus
volgt Elisabeth twee dagen de opleiding

jeugdwerkloosheid Goudaʼ en wethouder
Marion Suijker aan Het Segment serveerde

om te zien dat onze inzet niet voor niets is.
We leveren maatwerk, kijken wat Elisabeth

Arbeid Kwalificerend Assistent (AKA) bij
ʻHet Segmentʼ en werkt zij op vrijdagavond

Elisabeth de maaltijd in ʻLa Cantinaʼ, een tot
restaurant omgebouwd klaslokaal binnen

kan en wat nog niet en we proberen de
werkzaamheden geleidelijk aan uit te

en zaterdag bij Zeeman. “Misschien is het
wel teveel,” aldus haar begeleiders. “Het is

de school.
Tijdens het diner gaf directeur Arjan

bouwen. Lang geconcentreerd werken
is moeilijk voor haar, dus hebben we het

best pittig om iemand goed te begeleiden,
maar je ziet dat ze leert en daar doe je het

Koops van ʻHet Segmentʼ uitleg over het
opleidingsaanbod van de praktijkschool.

programma zo ingedeeld dat zij aan het
einde van de dag wat eenvoudiger werk

voor.”
“Je leert en proeft hier allemaal nieuwe

“Onze leerlingen ontwikkelen zich
via stages in de praktijk, het is dan

kan doen”.

dingen!” aldus Elisabeth.

ook belangrijk dat wij over voldoende
stageplekken beschikken”. Manon Erhart
voegde meteen de daad bij het woord.
Elisabeth ging op sollicitatiegesprek
bij Cyclus voor een stageplaats als
cateringmedewerkster en kon direct
beginnen.
Yvonne en Arienne begeleiden Elisabeth bij
haar dagelijkse werkzaamheden en doen
dat vol passie. Voor aanvang van de stage
hebben beiden goed nagedacht over hoe
ze de begeleiding van Elisabeth wilden
vormgeven. “Je moet een stagiair vooral
niet zien als een goedkope medewerker,
een stagiair komt om te leren,” vertelt
Yvonne. “Wij proberen Elisabeth met zoveel
mogelijk onderdelen van het werk kennis te
laten maken”.
Elisabeth heeft het erg naar haar zin
bij Cyclus. “Ik heb veel geleerd, de
koffieapparaten schoonmaken, rauwkost
snijden, broodjes maken maar ook het
belang van een goede hygiëne,” vertelt
ze. Geleidelijk aan heeft zij zich deze
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ʻDoe mee(r) met je talentʼ
De laatste week van september (22 t/m 29 september)
stond in het teken van de ʻWeek van het Lerenʼ.
Thema van deze eerste Goudse ʻWeek van het Lerenʼ:
ʻDoe mee(r) met je talent!ʼ. Doel was het verkleinen
van de afstand tussen onderwijs en bedrijfsleven.
Het initiatief vloeit voort uit het convenant ʻSluitende
aanpak jeugdwerkloosheid Goudaʼ.

Talenten benutten

In lokaal 313 werden de leerlingen Zorg en

belangrijkste is om iets te zoeken waar

Het thema van de ʻWeek van het
Lerenʼ: ʻDoe mee(r) met je talentʼ is heel

Welzijn (alleen meisjes) uitgedaagd door
Marion Suijker om antwoord te geven op de

je goed in bent en wat je leuk vindt om te
doen!”.

toepasselijk. Met het inzetten en benutten
van je talenten kun je het maximale

volgende vragen:
Waar ben je goed in? Wat vind je leuk om

Gastcolleges en werkbezoeken

behalen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar
is het vaak niet. “Door leerlingen te laten

te doen?
De antwoorden op beide vragen waren

Tijdens de ʻWeek van het Lerenʼ gaven
Goudse (convenant-) werkgevers gast-

zien wat het bedrijfsleven te bieden heeft,
ontdekken zij hun talenten en worden zij

divers: “chillen, geld uitgeven, dansen,
zingen, met kinderen werken, etc.” Marion

colleges bij Goudse (middelbare) scholen.
Leerlingen konden kennis maken met

gestimuleerd om door te leren of aan het
werk te gaan. Want als er ook maar één

Suijker gaf het volgende advies mee: “Zoek
iets in je leven waar je van nature aanleg

de praktijk door Goudse werkgevers te
bezoeken. Deze uitwisseling levert een

talent verloren zou gaan, dan spreken we
al over een verlies voor de arbeidsmarkt!”,

voor hebt”.

bijdrage aan een structurele samenwerking
tussen scholen en werkgevers. Leerlingen

aldus wethouder Marion Suijker.

Arnout Menkveld gaf in de andere
klas uitleg over de werking van het

kunnen deze ervaring gebruiken bij hun
keuze voor een bepaalde studierichting en

Gastcolleges door wethouders
Marion Suijker en Arnout Menkveld

Openbaar Bestuur. Wat zijn de taken
van een gemeente en wat is de rol en

krijgen inzicht in de praktijkmogelijkheden
van een bepaalde opleiding.

Wethouders Marion Suijker (Jeugd) en
Arnout Menkveld (Onderwijs) beten het

verantwoordelijkheid van een wethouder?
Hij gaf inzicht in zijn persoonlijke (school)

De deelnemers (werkgevers, leerlingen en

spits af door het geven van gastcolleges
aan examenleerlingen van het VMBO

loopbaan en antwoord op de vraag waarom
hij wethouder is geworden. “Ik vond het

VO-instellingen) waren allen zeer positief
over het verloop en de opbrengst. “Dit

op scholengemeenschap “De Goudse

altijd leuk om te schrijven en met mensen

moeten we vaker doen”, “Ik wist niet dat ik

Waarden”.

te praten over belangrijke zaken. Het

dit zou kunnen doen met mijn opleiding”,
waren veel gemaakte opmerkingen tijdens
de ʻWeek van het Lerenʼ.

Deelnemers
De volgende partijen hebben deelgenomen
aan de ʻWeek van het Lerenʼ:
• Bouwbedrijf Baas
• De Goudsche Machine Fabriek
• Gemeente Gouda (wethouders Suijker en
Menkveld), dienst Wijkontwikkeling en
dienst Arbeid en Inkomen
• Schoonmaakbedrijf Heuvelman
• Sanofi Aventis
• Woonpartners Midden-Holland
• Coornhert Gymnasium
• Driestarcollege
• GSG Leo Vroman
• Parkschool
• Scholengemeenschap de Goudse
Waarden
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Evaluatie

van Bouwbedrijf Baas bij het Ronsseveld.

Leerlingen vonden de presentaties

Aan de deelnemers van de ʻWeek van
het Lerenʼ (werkgevers, leerlingen, VO-

Stortregen of niet, de gastsprekers
en begeleiders wisten de leerlingen

motiverend. Wel gaven sommige leerlingen
aan dat de gastdocent soms moeilijke

instellingen, begeleiders) is een aantal
vragen voorgelegd die inzicht geven in hun

enthousiast te krijgen.

(onbekende) woorden gebruikte. Het
totaaloordeel van de leerlingen is goed,

ervaringen en oordelen.
Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers

De gastdocenten (afkomstig van Goudse
bedrijven) waren zeer tevreden over de

alle leerlingen gaven minimaal een 7, het
merendeel beoordeelde de week met een

enthousiast zijn over de week. Alle
deelnemers willen de samenwerking

motivatie van de leerlingen. De leerlingen
werden als betrokken en geïnteresseerd

7.5 of hoger.

tussen onderwijs en bedrijfsleven verder
versterken en intensiveren. Het initiatief

ervaren. Gemiddeld kregen de leerlingen
een 8 als rapportcijfer van de gastdocenten.

De opbrengst van de eerste Goudse ʻWeek
van het Lerenʼ laat duidelijk zien dat er

smaakt naar meer.

Ook aan de leerlingen is gevraagd om de
verschillende onderdelen van de ʻWeek

behoefte is aan initiatieven zoals deze.
Voor leerlingen is het daadwerkelijk leren

Leerlingen vinden het “leuk om de praktijk
te zien”, “een goede manier om te zien

van het Lerenʼ te waarderen met het geven
van rapportcijfers. Het onderwerp dat de

in de praktijk een goede afwisseling, voor
scholen is het een kans om het onderwijs

wat een beroep inhoudt” en “erg leuk,

gastdocent had gekozen werd door de

op een aantrekkelijke wijze te presenteren.

alleen jammer van de regen”. Deze laatste
opmerking is afkomstig van een leerling

leerlingen als goed beoordeeld, het laagst
gegeven rapportcijfer was een 7.

Voor bedrijven biedt het de mogelijkheid
om jongeren te enthousiasmeren voor de

van het Driestarcollege die de specialisatie
bouw had gekozen. Samen met zijn

De presentaties door gastdocenten
kregen eveneens hoge cijfers. De wijze

sector of branche. Alle betrokkenen zijn
dan ook van mening dat dit initiatief het

klasgenoten bracht hij in de stromende
regen een bezoek aan de bouwplaats

van presenteren en de praktijkgerichtheid
werd door de leerlingen zeer gewaardeerd.

verdient om volgend jaar navolging te
krijgen.

In de bladen

Jaargang 3 - nummer 18 - 4 mei 2007

Aanpak
jeugdwerkloosheid

Goudse ondernemers doen verslag van hun
activiteiten. In deze rubriek besteden wij aandacht
aan deze publicaties.

vrijdag 9 november 2007

Toeristenbelasting
afgeschaft in Gouda
In aanwezigheid van staatssecretaris Aboutaleb van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben vorige
week donderdag 26 april ongeveer zestig partners
op feestelijke wijze het convenant ʻSluitende aanpak
jeugdwerkloosheidʼ bij de Goudse Verzekeringen ondertekend.
Het convenant bestaat uit drie doelstellingen waarvan de eerste
is om voor de komende drie jaar te zorgen dat jongeren niet
meer zonder diploma de school verlaten. Daarnaast zal in beeld
worden gebracht welke jongeren weliswaar staan ingeschreven
als werkzoekenden, maar die eigenlijk nog niet voldoende opleiding hebben om ook echt aan de slag te kunnen gaan. De
laatste doelstelling ligt op het bordje van het bedrijfsleven: dat
moet zorgen voor voldoende stageplaatsen en vacatures voor
Goudse jongeren.
Geen bijstand
In zijn toespraak zei de staatssecretaris dat hij werkt aan een
wetsvoorstel om ervoor te zorgen dat jongeren geen recht meer
hebben op bijstand. Volgens Aboutaleb is het te gek voor woorden dat een jongere die gezond is en dus kan werken als hij wil,
toch in de bijstand zou komen.

GOUDA - Gouda schaft per 1 januari de toeristenbelasting af.
Dat besluit heeft te maken met het convenant jeugdwerkloosheid. De hotelbranche heeft aangegeven te
kijken naar de mogelijkheden om extra stageplaatsen
te creëren voor leerlingen die in Gouda een horecagerichte opleiding volgen. Op deze manier, aldus B en
W, biedt de branche een tegenprestatie met een maatschappelijk effect voor de afschaffing van deze belasting.
Geheel onverwacht komt de afschaffing niet. In het bestuursakkoord van Gouda dat vorig jaar is aanvaard door de
gemeenteraad, werd het als lokkertje al in het vooruitzicht
gesteld. De voorwaarde was precies die nu wordt gehanteerd.
De hotels innen de belasting en dragen die af aan de gemeente.
Het gaat per nacht om iets minder dan 50 cent per persoon. Op
jaarbasis levert dat de stadskas ruim 10.000 euro op.
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Bijeenkomst onderwijsplatform
Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken hebben de Goudse scholen
zich verenigd in het onderwijsplatform. De eerste themabijeenkomst
van het onderwijsplatform vond 18 juni plaats op scholengemeenschap
ʻDe Goudse Waardenʼ. Centraal stond disciplinering. Kan disciplineren
voorkomen dat leerlingen die qua gedrag eigenlijk niet meer te
handhaven zijn in een schoolse setting, vroegtijdig de school verlaten?
Diverse organisaties waaronder scholen, gemeente, ISMH, Bureau
Leerplicht, gezondheid-, welzijns- en jeugdzorgorganisaties en een
ambassadeur vanuit het bedrijfsleven kwamen bijeen om hierover van
gedachten te wisselen.

De inleiding werd verzorgd door Arnout

regels af wordt geweken. Ook dit is vastge-

leven. De lijnen zijn kort. De leerplicht-

Menkveld, wethouder Onderwijs. Hij wees
op het belang van motivatie om jongeren

legd in richtlijnen. Jongeren weten dus precies waar ze aan toe zijn en wat ze kunnen

ambtenaar gaat bijvoorbeeld direct achter
ʻspijbelaarsʼ aan. De succesfactoren van

op school te houden. Echter motivatie alleen is in bepaalde gevallen onvoldoende.

verwachten. Het proces wordt constant
begeleid door een team van begeleiders.

de ROC op maat zijn:
• kleine scholen, hetgeen voor een hechte

Scholen zoeken dan ook voor bepaalde
jongeren naar een werkzame aanpak.

Om het groepsproces goed te kunnen
opbouwen is gekozen voor 12-uursopvang.

sfeer zorgt;
• flexibele in- en uitstroom;

Twee gastsprekers vertellen achtereenvolgens over de aanpak die zij kozen om

De jongeren zijn constant bezig, 5 dagen
per week. Op zaterdag is er een geor-

• geen volledig vaste lesuren;
• eerlijkheid naar bedrijven toe over

jongeren binnen boord te houden.

ganiseerde bijbaan. De academie werkt
hiervoor actief samen met bedrijven in de

stagiaires;
• korte lijnen met de ketenpartners;

De BOP-academie

regio. Alleen zondag is er geen programma.

• inzet van vakmentoren.

De eerste gastspreker Willem Ooms vertelt
over de BOP-academie, een experiment
gericht op jongeren met gedragsproble-

Schoolfort en ROC op Maat

Na de presentaties is levendig gediscus-

men. De aanpak van de BOP-academie is

De tweede gastspreker, Thom de Vries, is

sieerd over de mogelijkheden en beperkin-

gebaseerd op het Glenn Mills programma.
De kernpunten van deze methode bestaan

opleidingsmanager van ROC op Maat.
ROC op Maat maakt deel uit van het ROC

gen van deze methoden voor het oplossen van de problemen in de regio. Beide

uit heldere regels, het gebruik maken van
groepsdruk en het onderling verantwoor-

van Amsterdam, een initiatief dat uitvallers
uit reguliere VMBO-trajecten de kans biedt

initiatieven zijn vernieuwend en hebben de
volgende gemeenschappelijke kenmerken:

ding afleggen voor afwijkend gedrag.

om alsnog een VMBO-diploma te halen.
Bij ROC op Maat worden echt alleen

• jongeren wordt opnieuw perspectief
gegeven;

De BOP-academie wil meer dan alleen het
gedrag van jongeren aanpakken, het wil de

ʻernstige gevallenʼ geaccepteerd: uitvallers
die absoluut niet via een normaal traject

• verantwoordelijkheid moeten jongeren
zelf verdienen;

jongeren laten vertrekken met een startkwalificatie. Per jongere wordt gekeken

kans maken. De deelnemers zijn tussen 16
en 23 jaar. Er wordt les gegeven in kleine

• geen wij/zij (leerlingen/staf);
• nauwe samenwerking met bedrijven;

wat de kwaliteiten en mogelijkheden zijn.
Dit vraagt maatwerk. Heeft de jongere de

groepen met veel persoonlijke aandacht
voor de leerlingen.

• kleinschaligheid, waardoor een hechte
band binnen de groep ontstaat.

capaciteiten om VWO te volgen, dan wordt
dat ingezet, ook al kwam hij/zij van het

Leerkrachten hebben niet alleen een
didactische maar ook een sociale taak. Zij

Deze aspecten kunnen de basis vormen

VMBO. De lessen worden georganiseerd
door de academie. Voor praktijklessen is

signaleren problemen en voeren regelmatig gesprekken met de jongeren. Door de

voor een andere aanpak van ʻlastigeʼ
leerlingen.

samenwerking met bedrijven in de regio
gezocht.

samenstelling van de groep leerlingen is
dit vaker nodig dan binnen het reguliere

Coördinerend wethouder Jeugdzaken
Marion Suijker sluit de eerste themabij-

De (gedrags)regels zijn helder en duidelijk.

onderwijs.
ROC op Maat werkt samen met de leer-

eenkomst af met de woorden: “We moeten
leren van anderen, maar daarbij vooral

Jongeren corrigeren elkaar wanneer van

plichtambtenaar en het regionale bedrijfs-

aansluiten bij wat er al in Gouda gebeurt.”

De lessen voor Gouda
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Bedrijfsschool Stefan Stap
ʻSTEFAN STAPʼ is een initiatief van het Goudse bedrijfsleven en SIOM
om jongeren, zonder baan en zonder opleiding die graag in de techniek
willen werken, aan een baan te helpen. De opleiding is individueel
gericht en vindt plaats in het gebouw van SIOM gelegen aan de Graaf
Florisweg en in de bedrijfsschool van Uniqema.

Begin dit jaar is SIOM in samenwerking met

uitgereikt. De uitreiking van de certificaten

ring aan te vragen. Het verheugt ons dat de

het bedrijfsleven en vrijwilligers van start
gegaan met de eerste groep leerlingen.

werd verricht door Marion Suijker, wethouethouder gemeente Gouda.

gemeente Gouda bereid is om de opleiding
voor deze jongeren te financieren. De ge-

Tijdens het traject krijgen leerlingen vakken
zoals basistechniek in diverse richtingen,

Bedrijven

meente Waddinxveen heeft twee leerlingen
aangemeld waarvan een leerling een niet-

algemene beroepsvaardigheden en EHBO.
Ook hebben de leerlingen hun lascerti-

De medewerking van de bedrijven hebben
we als zeer positief ervaren! De afgelopen

uitkeringsgerechtigde is. Ook de gemeente
Waddinxveen is bereid om de opleiding

ficaat en VCA diploma kunnen behalen.

periode hebben bedrijven meegedacht,

voor beide jongeren te financieren.

Einddoelstelling is een betaalde baan met
de mogelijkheid om een BBL opleiding te

praktijkleermeesters beschikbaar gesteld,
voor materialen gezorgd en leerlingen van

Leerwerkcentrum

volgen. Leerlingen krijgen tijdens het STEFAN STAP traject een intensieve individuele

STEFAN STAP een kans geboden om aan
de slag te gaan. Tijdens de praktijklessen

In samenwerking met diverse bedrijven en
brancheorganisaties is SIOM bezig met

begeleiding van hun mentor en hun trajectbegeleider (SIOM). Ook als leerlingen zijn

konden de praktijkleermeesters ondervinden welke leerlingen bij welke bedrijven

een opzet voor een leerwerkcentrum. De
doelstelling van STEFAN STAP, het bieden

uitgestroomd blijven we leerlingen volgen
en zonodig ondersteunen.

zouden matchen. Kortom een prettige,
geslaagde en noodzakelijke samenwerking

van praktijkgerichte opleidingen in diverse
beroepsrichtingen, kunnen we binnen een

die we graag willen voortzetten.

niet al te lange termijn realiseren. We zijn
onder andere bezig met een opzet voor

Van acht leerlingen uit de eerste groep die
het hele traject hebben doorlopen zijn in-

Start tweede STAP groep

STAP Wegenbouw, STAP Zorg en STAP
Horeca. Leerlingen van STAP hebben een

middels zes leerlingen doorgestroomd naar
een betaalde baan waarvan vier leerlingen

bij alle organisaties die jongeren op weg
helpen richting scholing en werk goed be-

uitstroomgarantie.

dit jaar met een BBL opleiding zullen starten. September jl. vond de afsluiting van de

kend is, verliep de werving voor de tweede
groep moeizaam. Uiteindelijk hebben we

Informatie

eerste STAP groep plaats bij Uniqema door
middel van een feestelijke bijeenkomst met

nu toch een groepje van 7 tot 8 leerlingen
en kunnen we deze maand starten! Een

Puck van Leeuwen (directeur SIOM), tel.
0182 58 17 77, e-mail puck.van.leeuwen@

alle betrokkenen, zoals praktijkleermeesters
en docenten, mentoren en begeleiders bij

paar leerlingen hebben zich zelf aangemeld
via leerlingen uit de eerste groep. Dit zijn

hccnet.nl
Vanessa Hermens (coördinator STEFAN

bedrijven, werkgevers, subsidiegevers, etc.
De acht leerlingen kregen een certificaat

jongeren die dus niet in beeld zijn omdat ze
zich niet melden bij het CWI om een uitke-

STAP), tel. 0182 58 17 77, e-mail
vanessa.hermens@siom.nl.

Afsluiting eerste STAP groep
Ondanks dat het project STEFAN STAP

Voor vragen, opmerkingen, toelichting:
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In de bladen

Jaargang 14 - nummer 1 - Zomer 2007

BouwMarge
Goudse ondernemers doen verslag van hun
In de nieuwsbrief van Bouwmij Gouda, BouwMarGe
is een uitgebreide column van de heer Van Ditshuizen
opgenomen.
“Gouda heeft elk jaar zoʼn 1100 schoolverlaters en 900 daarvan
vinden werk. Die andere 200 niet en wat gebeurt: ze gaan zich
vervelen en worden hangjongeren. De verveling kan al gauw
omslaan in kleine criminaliteit met alle gevolgen van dien. Daar
zitten we in Gouda (trouwens nergens) niet op te wachten en dit
initiatief is er een dat beloond moet worden door er met zʼn allen voor te zorgen dat de doelstellingen worden gehaald.”
Bouwmij Gouda ondersteunt de doelstellingen van het convenant door stage- en leerwerkplekken voor jongeren beschikbaar
te stellen. Bij Bouwmij Gouda kunnen jongeren onder goede
begeleiding kennis maken met de verschillende werkzaamheden in de bouw, en een echt mooi vak leren.

activiteiten. In deze rubriek besteden wij aandacht
aan deze publicaties.

Gouda IntoBusiness

Leerlingen krijgen
les over wonincorporaties
Woonpartners Midden-Holland was één van de deelnemers aan de ʻWeek van het Lerenʼ,
die van 22 september tot en met 29 september werd gehouden in de gemeente Gouda. Op
maandag 24 september brachten een aantal leerlingen van de Goudse Scholengemeenschap
Leo Vroman een bezoek aan het hoofdkantoor van Woonpartners in Waddinxveen. Twee
dagen later hield adjunct-directeur Willem van den Berge een gastcollege op de school zelf.

Tot slot is in het juni-nummer van Gouda IntoBusiness een uitgebreid interview met Mick Bunnik te lezen. Mick Bunnik is een van
de ambassadeurs die zich vanuit het Goudse bedrijfsleven hebben gecommitteerd om een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid
te realiseren. In het IntoBusiness Magazine vertelt de heer Bunnik
over zijn motivatie om zich als ambassadeur in te zetten voor het
terugdringen van de werkloosheid onder jongeren in Gouda.

In het kwartaalmagazine van Woonpartners Midden-Holland
(juli en oktober 2007) zijn artikelen over de ʻSluitende aanpak
jeugdwerkloosheidʼ opgenomen. Het Woonpartners Magazine
wordt gemaakt voor huurders en andere relaties van de woningcorporatie in Midden-Holland.
Een deel van de toespraak tijdens de ondertekening van het
convenant door bestuurder en directeur, de heer Mascini, van
Woonpartners is hierin opgenomen:
“Wij zijn vast stageadres voor diverse onderwijsinstellingen.
Jaarlijks doorlopen enkele Goudse jongeren succesvol hun
stage bij Woonpartners Midden-Holland. Maar we kunnen
meer dan dat. Als organisatie zetten we heel veel werk weg in
onderhoud, renovatie en nieuwbouw van woningen. Zo gaven
we het afgelopen jaar ruim 54 miljoen euro uit aan onderhoud
en investeringen.
Sinds kort vragen wij de bedrijven die deze opdrachten samen
met ons uitvoeren om ook actief mee te werken aan het
realiseren van een sluitende aanpak jeugdwerkloosheid door
stage- en werkplekken beschikbaar te stellen. De respons
hierop vanuit de bouwsector is goed.”
In het Woonpartners Magazine van oktober is een artikel
opgenomen over de eerste ʻWeek van het Lerenʼ.

Colofon
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de
activiteiten in het kader van het convenant ʻSluitende
aanpak jeugdwerkloosheid Goudaʼ.
Wilt u meer informatie over de convenantaanpak dan
kunt u contact opnemen met Yvonne van Amstel,
procesregisseur sluitende aanpak jeugdwerkloosheid,
tel. (06) 242 359 84.
Dit is een uitgave van het project ʻSluitende aanpak
jeugdwerkloosheid Goudaʼ, in opdracht van de dienst
Beleid en de dienst Arbeid en Inkomen van de gemeente
Gouda.
Redactie: Yvonne van Amstel, Hanneke van Lindert en
Quirijn van der Goes (Van Amstel Advies)
Eindredactie: Yvonne van Amstel
Fotografie: Pim Mul, Sandra Zeilstra, Oscar van der Wijk,
Martin Droog en gemeente Gouda
Vormgeving: gemeente Gouda
Druk: drukkerij Twigt bv
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