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Project Onzichtbare Jongeren
Sterk in Werk, onderdeel van Koraal Groep, is specialist op het terrein van
arbeidstoeleiding voor jongeren en (jong)volwassenen tot ca. 35 jaar met
een ontwikkelingsstoornis en/of verstandelijke beperking en leer- en/of
gedragsproblemen. De jongeren die door Sterk in Werk worden begeleid,
hebben vaak geen startkwalificatie en hebben een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Deze doelgroep verdwijnt in toenemende mate van de radar,
waarop Sterk in Werk is gestart met Project Onzichtbare Jongeren.

“Door de
verbinding van de
gemeente met onderwijs en Sterk in Werk,
is de stap naar het
bedrijfsleven sneller
gezet.”

Onzichtbaar?
Door verandering in wetgeving worden jongeren en (jong)volwassenen
die voorheen in beeld kwamen via de WAJONG, niet meer automatisch
toegeleid naar instanties. Zij hebben geen recht op een uitkering en zijn niet
in staat om zelf hulp te zoeken. Veel van deze jongeren weten niet goed hoe
ze de regie over hun eigen leven moeten nemen. Hierdoor verdwijnen ze in
toenemende mate uit het beeld van gemeenten en andere instanties

Thuis zitten is geen optie
Dát is het motto van Sterk in Werk. Wij geloven dat iedereen die wil werken, dat
ook kan binnen zijn of haar mogelijkheden. Onze doelstelling is dat iedereen
meedoet in de maatschappij. Ook voor gemeenten is het van essentieel
belang dat jongeren naar reguliere arbeid worden geleid. In een optimale
situatie worden deze jongeren direct van school begeleid naar arbeid.
Gezamenlijke aanpak
In samenwerking met onderwijs, leerplicht en gemeenten zoeken we
deze jongeren op. Via sociale wijkteams, jeugdhonken, jongerencentra
en ‘hangplekken’ krijgen we ze in beeld. Met behulp van een beproefde
methodiek en intensieve begeleiding halen we de jongeren uit hun isolement
en helpen we hen de regie over hun eigen leven te nemen. We nodigen
jongeren uit om mee te doen aan vrijetijdsactiviteiten, sport, scholing
en stage/leerwerkplek voordat ze stapsgewijs richting betaalde arbeid
begeleid worden. Het eigen netwerk van de jongere wordt hier nadrukkelijk
bij betrokken.
Resultaat
De jongeren doen weer volwaardig mee in de maatschappij en zijn een
voorbeeld voor hun omgeving. Hierdoor kunnen zij ook worden ingezet om
meer jongeren zichtbaar te maken. Zij kennen de taal en weten vaak ook wat
nodig is om andere jongeren te bereiken.

“Toen ik
eindelijk 18 werd,
dacht ik: ik doe het
allemaal zelf wel!
Maar nu vind ik het toch
fijn dat ik hierbij
hulp krijg.”

“Je merkt
dat ze het niet
gewend zijn om
elke dag een nieuwe
kans te krijgen.”

“Ik heb
soms even een
schop onder m’n
kont nodig en soms
moeten ze me
gewoon effe met
rust laten.”

Sterk in Werk
Schijndelseweg 1
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Meer informatie
Heeft u vragen over Sterk in Werk, dan kunt u contact opnemen met:
Anja Beelen of Corine van Bragt T (0411) 65 24 81 F (0411) 65 23 04

