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Coaches uit bedrijven helpen jongeren die willen leren en werken
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Maatschappelijk betrokken ondernemen betekent dat je als werk-
gever bereid bent om een maatschappelijke bijdrage te leveren. 
In en rond Assen hebben al veel ondernemers/werkgevers laten 
zien dat zij dat ook echt in praktijk brengen. 
Bijvoorbeeld in het ‘AssenvoorAssen-coachproject’, waarin medewer-
kers uit bedrijven een werkloze jongere coachen om in actie 
te komen en de juiste keuzes te maken op de arbeidsmarkt. 
Als werkenden weten zij immers wat er gevraagd wordt en hoe het 
toegaat in het bedrijfsleven. Dankzij deze persoonlijke inzet zijn al 
heel wat jongeren inmiddels aan het werk of weer een opleiding 
gaan volgen. Een mooi voorbeeld dat navolging verdiend!

Bert van der Haar
Voorzitter VNO-NCW Noord 

Coaches uit bedrijven helpen jongeren op weg naar werk of leerplaats

Dit boekje is een uitgave in de reeks ‘ Maatschappelijk Betrokken 
Ondernemen’ van de stichting AssenvoorAssen. Het is het vervolg op 
‘Plan B’, waarvan het eerste exemplaar in augustus 2011 werd over-
handigd aan Bernard Wientjes, voorzitter VNO-NCW Nederland.
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Jongeren zijn kwetsbaar op de arbeids-
markt: ze worden geconfronteerd met 
een twee keer zo sterke groei van werk-
loosheid, een mis-match tussen vraag en 
aanbod als het gaat om vak-kwalificaties 
(vooral in zorg en techniek) en een tekort 
aan stageplaatsen om werkervaring op 
te doen. In zo’n situatie kun je als jongere 
wel wat hulp gebruiken!

Als maatschappelijk betrokken werkgever 
wil je daar graag wat voor doen, maar niet 
iedereen heeft zo maar vacatures voor jon-
geren en niet ieder bedrijf kan een stage 
en/of opleidingsbedrijf zijn.
Wat ieder bedrijf, zelfs iedere zzp-er, wél 
kan bieden is een beetje tijd voor persoon-
lijk contact en begeleiding. Je hoeft geen 
professionele coach te zijn om dat te doen. 
Het gaat gewoon om het persoonlijke con-
tact tussen een werkende die mee wil 

Voorwoord

De jeugd heeft  de toekomst...                                                                                                         
                                                                                                ...maar moet daar soms wel wat (te) lang op wachten!

denken met een niet-werkende jongere  
vanuit een coachende, helpende rol. Ieder-
een die werkt heeft immers wel kennis en 
ervaring die een werkloze jongere goed 
kan gebruiken. Zo’n jongere weet immers 
vaak nog niet hoe het in de ‘werkende we-
reld’ toegaat. Welke contacten je kunnen 
helpen of welke diploma’s of werkervaring 
belangrijk zijn om je kansen op de arbeids-
markt te vergroten.

De stichting AssenvoorAssen stimuleert 
en faciliteert maatschappelijk betrokken 
ondernemen in en rond Assen door de ver-
binding tot stand te brengen tussen vragen 
uit de samenleving en een passend aanbod 
daarop van bedrijven. Hier ligt nu de vraag 
van veel jongeren: ‘ Hoe kom ik aan een 
baan of een leer-werktraject? – hoe kom 
ik uit de uitkering en kan ik in mijn eigen 
levensonderhoud gaan voorzien?‘ 

In dit boekje laten we zien wat lokale 
werkgevers kunnen doen om jongeren 
bij die vragen te helpen. In het coach-
project van de stichting AssenvoorAssen 
stimuleren werkgevers medewerkers uit 
hun organisatie om coach te worden van 
een werkloze jongere. 

Er zijn al vier van deze coachtrajecten 
geweest waarmee inmiddels zo’n 70 jon-
geren weer aan het leren en/of werken 
zijn gegaan. We gaan door met deze suc-
cesvolle aanpak en met dit boekje willen 
we nieuwe coaches enthousiast maken 
om met een jongere aan de slag te gaan!

Noor van Leeuwen
voorzitter van de stichting AssenvoorAssen

‘Werkloos thuis op de bank… dat biedt 
géén goede voorbereiding op je loop-
baan! De afstand tot de arbeidsmarkt 

lijkt dan steeds groter te worden en het 
valt niet mee om gemotiveerd te blijven 

solliciteren. Dan kun je wel iemand 
gebruiken die met je mee denkt en je 

helpt om contacten te leggen en de juiste 
keuzes te maken’.
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Vraag & aanbod

Vraag & aanbod
 o p  o n ze  a rb e i d s m a rk t

Jongeren in Assen en omgeving hebben 
moeite een baan te vinden. De afgelopen 
jaren blijft in het bedrijfsleven de vraag 
naar jong personeel achter. Dat zorgt voor 
een hogere werkloosheid onder jongeren 
beneden de 27 jaar dan onder 27-plussers. 
Maar die slechte arbeidsmarkt is slechts 
relatief ten opzichte van de omgeving.”

Dat vinden Arjan Schonewille, directeur bij 
Werkplein Baanzicht, en lector Arbeidspartici-
patie aan de Hanzehogeschool Louis Polstra.

De Asser arbeidsmarkt is 
dankzij de overheidsbanen 
en de verschillende zorg-
instellingen volgens het 
duo minder conjunctuur-
gevoelig. 
Schonewille: ‘In die sectoren 
is altijd werk en dat zal niet 
verdwijnen, hoewel hier 
ook ontwikkelingen gaande 
zijn.’ Daarnaast ziet hij dat er 
nog steeds dynamiek in de 
arbeidsmarkt zit. ‘Natuurlijk, 
tijdelijk werk en seizoens-
arbeidsplaatsen zijn er 
minder. Maar in 2012 ging 
60 procent van de jongeren 
in het bestand van Werk-
plein Baanzicht binnen een 
jaar weer aan het werk. Dat 
zijn relatief goede cijfers. We 
moeten alleen ervoor waken 
dat werkloze jongeren niet 
ontmoedigd raken door vele 
afwijzingen bij sollicitaties. 
Daar speelt het coachpro-
ject van Assen voor Assen 
een grote rol in.’

8 9
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Vraag & aanbod

Motivatie

Maandenlang solliciteren en iedere keer 
afgewezen worden. Als bescherming 
tegen deze teleurstellingen is het volgens 
Polstra voor jongeren het makkelijkste om 
niet meer te solliciteren. Ondanks dat zij 
graag zouden werken. ‘Elke keer weer een 
tegenslag moeten verwerken, dat is zwaar. 
Jongeren raken er ontmoedigd door. 
Waarom zouden zij nog langer moeten 
solliciteren, als zij toch telkens worden 
afgewezen?  Een coach uit het bedrijfsle-
ven kan hen dan juist de motivatie weer 
teruggeven. Daarbij maakt het niet uit of 
bijvoorbeeld iemand uit de drukkerijwe-
reld een ICT’er onder zijn hoede neemt. 
Het werkt motiverend voor een werkzoe-
kende als iemand zijn best doet voor hem. 
En via het netwerk van zijn coach, maar 
ook zijn eigen netwerk, kan hij in contact 
komen met beroepen waar hij nooit aan 
heeft gedacht.’ Een voorbeeld is volgens 
Polstra de schoonmaakwereld, een sector 
waar weinig jongeren van dromen. ‘Maar 
wanneer je ziet hoe dat er in ziekenhuizen 
aan toe gaat, waar gewerkt wordt met de 
aller modernste apparatuur, dan veran-
dert dat de perceptie van schoonmaken 
helemaal.’

Bij Werkplein Baanzicht zien ze ook dat een 
coach daarbij een belangrijke factor kan 
zijn. Schonewille: ‘Als wij als overheid op-
dracht geven aan een jongere geven om 
eens naar een andere sector te kijken, dan 
zullen slechts weinigen dat werkelijk doen. 
Bij een coach uit het bedrijfsleven is dat 
anders. Jongeren krijgen het gevoel dat 
iemand interesse in hen heeft. De coach 
kan het gevoel overdragen dat werken 
leuk is. Dat je er geld mee kunt verdienen 
of een huis of een auto erdoor kan kopen. 
Dat ziet een jongere ook en maakt het veel 
interessanter.’

Schooluitval

Vergeleken met het Westen van het 
land kent de regio Assen relatief weinig 
schooluitval. Door de ‘ons kent ons’ cultuur 
worden jongeren die dreigen af te glijden 
al snel ontdekt en kan er nog gestuurd 
worden. Desondanks bestaan er wel zor-
gen over jongeren die zonder startkwalifi-
catie op de arbeidsmarkt komen. Het besef 
dat zij naar school gaan voor hun eigen 
toekomst, ontbreekt soms bij hen. ‘Daar 
maken wij ons druk over’, vertelt Schone-
wille. ‘Via ons Toekomstloket proberen wij 

jongeren op school te houden.  Dat is zo 
belangrijk. Vooral ook omdat het MBO 1 
niveau is verdwenen.’
Daarnaast zijn er nog enkele risico’s voor 
schoolverlaters en laagopgeleiden. Mo-
menteel is er bijvoorbeeld sprake van een 
verdringingseffect in de zorg. Hbo’ers ver-
richten werk op mbo-niveau. Mbo’ers moe-
ten daarom banen van een lager niveau 
aannemen, zoals werken als huishoudelij-
ke hulp, terwijl die banen juist verdwijnen. 
‘Het werk is er nog wel, maar moet worden 
opgepakt door familie of bekenden van de 
zorgbehoevende’, weet Polstra.

Stage

De kortste route voor jongeren om een 
baan te vinden, blijft zelf initiatief nemen. 
Daar zijn Polstra en Schonewille het over 
eens. Jongeren die via hun eigen netwerk 
een plek bij een bedrijfvinden, die ontdek-
ken ook dat er meer is dan de baan waar zij 
van dromen. 

 
Schonewille: “Jongeren die zelf 
initiatief nemen, die redden het wel. 
Bovendien kijken zij ook eens elders 
in de keuken, wat hun perceptie op 
een bepaalde baan kan veranderen. 
Het maakt hun kennis van de arbeids-
markt groter.”10 11
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Naam: Luuk Weijsenfeld
Leeftijd: 18 jaar

Momenteel doet Luuk de opleiding Sport en Bewegen op het 
Drenthe College. Hierna wil hij een hbo opleiding volgen tot 
fysiotherapeut. ‘Ik vind het interessant om mensen te ‘repareren’. 
Het is een uitdaging om iemand van een hernia te laten herstellen, 
zodat hij weer normaal kan lopen.’ Hoewel er al vele fysiotherapeu-
ten op de markt zijn, laat hij zich daardoor niet afschrikken. ‘Als je 
een droom hebt, dan moet je er alles aan doen om die uit te laten 
komen.’
Luuk vindt het daarom ook belangrijk dat jongeren hun hart 
volgen wanneer zij voor een studie kiezen. ‘Doe wat je het leukste 
vindt. Wil je extra kans maken op een baan, dan moet je tijdens 
je studie al zoveel mogelijk voorkennis op doen. Ook buiten de 
boeken op school. Kies daarnaast voor de juiste stageplekken die 
aansluiten bij de toekomst die jij voor ogen hebt. Misschien hou je 
er een baan aan over.’

Naam: Mart van Gasteren
Leeftijd: 17 jaar

Stagelopen. Volgens Mart is dat het belangrijkste onderdeel van 
de studie. ‘Daar leer je het meest. Ik heb moeite met leren uit boe-
ken. Maar bij het maken van een toets of het schrijven van een 
casus komen de zaken die ik de praktijk heb geleerd goed van 
pas.’ Belangrijk is het volgens hem dat je daarom een studie kiest 
die je leuk vindt en vervolgens ook een stageplek die aansluit bij 
jou interesses. ‘Je moet het goed naar je zin hebben, want af en 
toe zal je er ook wel een iets voor moeten laten.’
‘Ik denk dat het tegenwoordig belangrijk is dat je na je mbo door-
leert en je gaat specialiseren. Je kan namelijk nog lang genoeg 
werken. En als je toch uitgeleerd bent, probeer dan in eerste 
instantie een baan te vinden bij je oude stageplek.’ Mart ziet wel 
in dat dat makkelijker klinkt dan dat het is. ‘Mocht je desondanks 
geen werk vinden, zoek dan iets onder jouw niveau. Kwaliteit 
komt altijd bovendrijven en dat levert mogelijk op termijn pro-
motie op.’

Hij maakt zich geen 
zorgen over zijn 
toekomst. 
Maar de 18-jarige 
Luuk Weijsenfeld 
heeft ook niet te 
klagen. Hij heeft bij 
zijn huidige stage-
plek al een werkplek 
aangeboden gekre-
gen. ‘Toch wil ik eerst 
nog doorleren.’

Eerst wilde hij fysio-
therapeut worden, 
maar Mart van Gaste-
ren heeft zijn plannen 
gewijzigd. ‘Ik ga na 
de opleiding Sport en 
Bewegen waarschijn-
lijk een hbo opleiding 
tot psycho motorisch 
therapeut volgen’, 
verklaart de 17-jarige 
scholier. ‘Want tijdens 
mijn stage heb ik erva-
ren dat ik het erg leuk 
vind om mensen met 
een psychisch pro-
bleem te begeleiden.’

Je bent jong   en je wilt wat….  

Je bent jong en je wilt wat1312
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Naam: Felicia Blaauw
Leeftijd: 24 jaar

De 24-jarige scholier van het Drenthe College denkt dat het moei-
lijk wordt om straks snel een baan te vinden. ‘Maar ik ben al iets 
ouder en dat kan in de activiteitenbegeleiding van mensen met 
een beperking wel eens een voordeel zijn. Toch zal ik heel goed 
moeten gaan zoeken naar een baan.’ Desondanks adviseert Felicia 
mensen die op zoek zijn naar een opleiding hun gevoel te volgen. 
‘Laat je keuze niet afhangen van een beroepsgroep waar veel 
banen in te krijgen zijn. En als mensen zeggen ‘je kunt het niet’, be-
wijs dan het tegendeel. Ik ben er trots op dat ik met deze koppige 
eigenschap toch straks een mbo diploma op niveau 4 haal.’
‘Mocht ik in eerste instantie niet de baan vinden die ik zo graag 
wil, dan ga ik eerst iets anders doen’, kijkt Felicia vooruit. ‘Daarnaast 
zou ik vrijwilligerswerk gaan doen  in de sector waar ik graag wil 
werken. Het maakt mijn CV interessanter. Al moet het linksom of 
rechtsom, ik ga mijn dromen waarmaken!’

Leren doe je in het 
werkveld. Daarvan is 
Felicia Blaauw over-
tuigd. Over ruim een 
jaar is ze klaar met 
haar mbo opleiding 
en dan wil ze aan het 
werk. ‘Ik heb school 
wel gezien, maar dat 
betekent niet dat ik 
stop met leren. Via 
cursussen en oplei-
dingen wil ik binnen 
mijn toekomstige 
baan doorgroeien.’

Naam: Frank Gelmers
Leeftijd: 18 jaar

‘Ik ga na mijn huidige opleiding nog een hbo opleiding volgen’, 
vertelt Frank, die momenteel in het derde jaar van de opleiding 
Sport en Bewegen van het Drenthe College zit. ‘Dit gaat mij vrij 
makkelijk af, dus ik denk dat ik hbo ook goed aan kan.’ De 18-ja-
rige scholier vindt dat jongeren zich moeten laten leiden door 
hun gevoel bij een keuze voor een opleiding. ‘Het is belangrijk 
om te doen wat je echt leuk vindt. Dat is goed voor je motivatie. 
Door extra diploma’s te halen en cursussen te volgen, kun je je 
onderscheiden op de arbeidsmarkt. Werkervaring op doen via 
een waardevolle stage is ook erg belangrijk. Zoek een plek die 
aansluit op de baan die je later wilt gaan vinden.’ 
Frank heeft nog een goede tip voor sollicitanten. ‘Schrijf een solli-
citatiebrief en breng die persoonlijk bij het bedrijf langs. Over-
handig hem daar aan het contactpersoon. Een brief is namelijk 
makkelijk af te wijzen. Wanneer je het contactpersoon persoonlijk 
bezoekt, kost het al veer meer moeite jou af te wijzen.’

Met een gezonde 
portie lef en zelfken-
nis red je het op het 
de arbeidsmart. Daar 
is Frank Gelmers van 
overtuigd. Hij is nog 
nooit afgewezen na 
het schrijven van een 
sollicitatiebrief. Zorgen 
maken over de toe-
komst is daarom ook 
niet aan hem besteedt. 

Je bent jong en je wilt wat

Je bent jong   en je wilt wat….  

1514
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Een kijkje in de     wereld van een werkzoekende jongeren….  

16 17

Thuis zitten zonder inkomen 
Dat gaat snel vervelen. Via 
www.werk.nl kunnen mensen 
zonder baan zich snel en mak-
kelijk aanmelden als werkzoe-
kende bij Werkplein Baan-
zicht. De eerste vier weken 
na de inschrijving wordt er 
van je verwacht dat je zelf op 
jacht gaat naar een opleiding 
of naar een baan. Kortom 
solliciteren, uitzendbureaus 
bezoeken of afspraken maken 
met scholen. Stil zitten is 
er niet bij. Slaag je niet in 
deze periode? Dan volgt er 
een intakegesprek met een 
jongerencoach van Werkplein 
Baanzicht. Deze medewerkers 
van het team Perron-J zijn 
gespecialiseerd in de omgang 
met jongeren. In het gesprek 
wordt gekeken naar de Moti-
vatie, Kansen en Belemmerin-
gen van de jongere.  

Op school wordt je opgeleid 
om te werken. Bij Werkplein 
Baanzicht krijgen de jongeren 
een workshop waarin ze de 
basisvaardigheden van het 
solliciteren leren. Een belang-
rijk onderdeel is houding en 
attitude. Na de workshops 
volgen persoonlijke gesprek-
ken. Hier wordt dieper inge-
gaan op de mogelijkheden 
van de jongeren.  Het vervolg 
is per persoon verschillend.  
Altijd is de coaching er op 
gericht om de jongeren zelf in 
staat te stellen terug te keren 
naar school of richting werk.  
Werkplein Baanzicht kent 
daarnaast ook andere projec-
ten voor jongeren die dit doel 
nastreven, zoals: Een  BBL 
offensief 
Werken en leren is een ideale 
combinatie voor jongeren 
om zich voor te bereiden op 

de arbeidsmarkt. Samen met 
speciale coaches binnen Per-
ron-J wordt intensief gezocht 
naar een Werk -Leer baan. 

Werkcarrousel
Jongeren krijgen een baan 
aangeboden door sociale 
ondernemers in Assen. Voor-
dat ze echt beginnen met 
deze baan, worden zij drie 
maanden opgeleid binnen de 
werkcarrousel. Dit is een be-
schermde werkomgeving om 
zich te oriënteren welk werk 
zij kunnen gaan doen. De 
keuze is tussen horeca, zorg 
of productie. De jongeren 
worden tijdens deze periode 
extra begeleid door speciale 
coaches op de werkvloer.  
  
Speedmeet
Direct ontmoeten van werk-
gevers via de speedmeet. 

Elke laatste dinsdag van de 
maand, verzamelen werkge-
vers en uitzendbureaus  zich 
bij Werkplein Baanzicht. Ook 
jongeren kunnen daardoor 
rechtstreeks in contact komen 
met de werkgevers om zich-
zelf voor te stellen.

Politieproject
Jongeren krijgen voor twee 
jaar een BBL-dienstverband 
bij de Politie. Zij doen admi-
nistratieve klussen binnen 
het politieapparaat, waardoor 
de politie meer op straat kan 
werken. Een win-win situatie. 

Ook preventief aan de slag
Werkplein Baanzicht is naast 
het begeleiden van jongeren, 
als zij al afhankelijk zijn van 
een uitkering, ook bezig te 
voorkomen dat jongeren in 
een uitkering terecht komen. 

Dit doen zij door intensief 
samen te werken in verschil-
lende projecten. 
Navigator / Werkschool
Voor jongeren die uitgeleerd 
zijn op de praktijkscholen 
of  scholen voor speciaal 
onderwijs is het vaak moeilijk 
om een vervolgopleiding of 
werk te vinden. Zij kunnen 
dan verder leren op de Werk-
school. Deze school is speciaal 
opgericht om deze jongeren 
een leeromgeving  te bieden 
die hen  goed voorbereidt  op 
de arbeidsmarkt. Het is een 
‘werkend-leren’ aanpak. 
Ook hebben deze jongeren 
op  overgangsmomenten 
van school naar werk baat bij 
iemand die hen de weg wijst. 
De Navigator is deze persoon.  
De Navigator is niet een zo-
veelste hulpverlener, maar is 
juist een verbindende schakel 

tussen andere hulpverleners.  
De Navigator en Werkschool  
is mede door Werkplein 
Baanzicht tot stand gekomen. 
Het voorkomt immers dat 
jongeren afhankelijk worden 
van een uitkering. 

Toekomstloket
Jongeren op ROC’s die willen 
stoppen met de opleiding, 
kunnen voor advies terecht 
bij het toekomstloket. Het 
toekomstloket is een loket op 
scholen, die bezet wordt door 
jongerencoaches van team 
Perron-J. De coaches geven 
deze jongeren in een vroeg 
stadium advies over de mo-
gelijkheden van een andere 
opleiding, of ze gaan direct 
samen op zoek naar werk. 
Dit ter voorkoming dat deze 
jongeren afhankelijk worden 
van de uitkering. 

Een kijkje in de wereld van een werkzoekende jongeren….  

Je bent jonger dan 
27 jaar, hebt geen 
werk en gaat niet 
naar school. Wat 
gebeurt er dan? 
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Netwerken is  net   werken!

Een netwerk is misschien 
wel het beste instrument 

bij het vinden van een 
baan.  En iedereen heeft er 
één. Een familielid, vriend, 
verre kennis of een coach. 
Het biedt kansen en geeft 

nieuwe inzichten.

Je kent het wel. Je bent op een verjaardag en een be-
kende vraagt hoe het met je gaat. Niet zo goed, want je 
zit zonder baan. Op dat moment is eigenlijk je netwerk al 
in gang gezet. De buurman weet een vacature, een ander 
heeft een goede suggestie. En een derde weet dat zijn 
werkgever wel eens ruimte biedt aan stagiaires. Ondanks 
dat dit mogelijk niet de sector is waarin jij werk zoekt, is 
dit een mooie kans om daar eens mee kennis te maken. 
Wie weet hoe goed het bevalt. 

Kom uit je koker

Jongeren die nog maar kort op de arbeidsmarkt vertoe-
ven, hebben vaak een grote afstand naar de wereld van 
de werkenden. Zij bevinden zich in de koker van hun 
beroepsgroep en zoeken een baan die goed aansluit 
op hun studie. Logisch, scholen leiden op tot beroepen. 
Maar daar buiten liggen veel meer kansen. Een dagje 
meelopen met iemand uit jouw netwerk, kan je al een 
compleet ander beeld geven van een bepaalde beroeps-
groep. Nog beter, regel via jouw netwerk een stage. Je 
doet ervaring op, je leert een andere bedrijfssector of 
misschien zelfs een ander vak kennen en tegelijkertijd 
maak je jezelf zichtbaar. Bij Werkplein Baanzicht hebben 
ze de ervaring dat mensen die zelf initiatieven onderne-
men het zeker redden!

18 19
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Netwerken is  net werken!

De Amerikaanse socioloog Mark Granovet-
ter deed onderzoek naar mensen die via 
hun netwerk een baan wisten te vinden. In 
16,7 procent van de gevallen lukte dat via 
een goede vriend. 55,6 procent ontmoette 
deze persoon uit zijn netwerk zo nu en dan 
en 28 procent van de gelukkigen zag die-
gene die hielp bij het krijgen van een baan 
zelden. Kortom, verre kennissen lonen het 
best. Dat komt omdat zij doorgaans niet in 
hetzelfde wereldje als jijzelf vertoeven en 
jij je daardoor kunt introduceren in nieuwe 
werelden. Kom dus uit jouw cirkel en zorg 
dat je in contact komt met bekenden van 
bekenden. 
Twijfel je nog of dat mogelijk is in jouw 
netwerk? Kijk eens naar je Facebook- of 
je mailcontacten. Dat zijn er ongetwijfeld 
tientallen tot enkele honderden en allen 
behoren tot jouw netwerk. Wees daar 
zuinig op en zorg dat ze in beweging voor 
jou willen komen. Want ieder contact is 
weer een ingang naar een nieuw contact-
persoon en mogelijk zelfs naar een baan. 
Neem je tijdens jouw zoektocht naar een 
baan zelf het initiatief in handen, dan ga jij 
het zeker redden! 

Werkloos thuis zitten is niks aan

De eerste één a twee weken voelt het nog 
als vakantie. Maar al snel begint er iets te 
knagen. Niks doen is saai. Bovendien is 
een uitkering ook bepaald geen vetpot 
en hebben je ouders vast  geen zin om 
jou continu te onderhouden. Waarom zou 
je gedurende de periode dat je werkloos 
bent niet proberen om elders een tijdje 
als stagiaire aan de slag te gaan? Baadt 
het niet, het schaadt ook zeker niet. Voor 
de jongere is het de mogelijkheid om te 
werken aan zijn CV. Maar het is ook een 
kans om je te laten zien. Maak je indruk, 
dan levert dat misschien wel een baan op. 
Is er toch geen plek, dan is de tijdelijke 
werkgever een fantastische ambassadeur. 
Een jongere die zichzelf aanbiedt omdat 
hij ervaring wil opdoen, over zo’n stagiaire 
maakt een werkgever graag reclame. Hij 
zal die ondernemende jongere zeker niet 
vergeten te noemen bij collega’s. En wie 
weet, misschien heeft die collega juist een 
werkplek vrij. 

Een goede eerste indruk maak je maar één 

keer

Belangrijk is dat je een goed beeld hebt 
van jouw netwerk. Dat hoeft niet altijd 
een goede bekende te zijn, maar kan ook 
iemand zijn die iets verder van je af staat. 
Vervolgens moet je weten hoe je deze men-
sen aanspreekt en wat voor vragen je stelt. 
Want met een directeur van een onderne-
ming spreek je toch op een andere manier 
dan met een goede bekende. Uiteindelijk 
moet je ervoor zorgen dat jouw netwerk 
blijft doorwerken, zonder dat je er zelf bij 
aanwezig bent. Jij moet in dat ene gesprek 
een ambassadeur voor jezelf zijn. Iemand 
die positief is en weet wat hij wil, maar 
tegelijkertijd ook openstaat voor nieuwe 
ervaringen. Het achterlaten van een goede 
eerste indruk bij dat gesprek is daarbij van 
cruciaal belang, want die maak je slechts 
één keer. 

“Een netwerk is misschien wel het beste 
instrument bij het vinden van een baan”
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Carola Bertens was een grijs muisje dat 
geen baan kon vinden. Dankzij het coach-
project van Stichting Assen voor Assen is 
de Gietense veranderd in een leuke, vlotte, 
zelfverzekerde en open vrouw. Bovendien 
heeft ze het al twee jaar uitstekend naar 
de zin in een werkervaringsproject bij de 
Politie Drenthe. ‘Ik heb er alle vertrouwen 
in dat ik na mijn tijd bij de politie snel weer 
een baan vind.’
Ruim een half jaar zat Carola thuis, toen ze 
aangeboden kreeg om mee te doen aan 
het coachproject van Assen voor Assen. 
‘Dat was op het juiste moment. Want door 
lang thuis te zitten, raak je gedemotiveerd. 
Iedere keer dat je een afwijzing op je sol-
licitatiebrief ontvangt is een nieuwe klap. 
Dankzij mijn coach kreeg ik weer zin in het 
zoeken naar een baan. Door haar ben ik 
helemaal veranderd.’
De transformatie van Carola is te danken 
aan Carla Oortwijn van Surprising Hol-
land. ‘Het klikte eigenlijk vanaf het eerste 
gesprek. We hebben haar CV gepimpt, ze 
is gaan sporten, heeft een bezoek aan de 
kapper gebracht en is zich anders gaan 
kleden. 

trots

Ze was een leuke vrouw, maar dat moest er 
even uitkomen’, vertelt Carla. Toch was het 
niet altijd even gezellig. ‘Ik ben open en 
streng. Daarom heeft Carola af en toe best 
wel eens moeten slikken.’
Oortwijn heeft veel tijd in het project ge-
stopt. ‘Dat moet je er voor vrij maken, maar 
er zijn altijd momenten voor. Daarentegen 
levert het ook veel energie op. En dan is 
het prachtig te zien hoe  Carola nu binnen 
wandelt als een compleet andere vrouw. Ik 
ben echt trots op haar. Uiteindelijk was zij 
het die voor mij open stond. Ze heeft het 
zelf gedaan.’

Ook Carola kijkt trots terug op de me-
tamorfose die ze heeft ondergaan. ‘Ik 
ben enorm gegroeid. Dat grijze muisje is 
verdwenen. Carla was af en toe streng voor 
mij, maar ik heb mezelf hierdoor weten 
leren te presenteren.’ De Gietense is het 
met haar coach eens dat deelnemers aan 
het coachproject het zelf moeten doen.  
‘Het is heel goed om te oefenen op een 
sollicitatiegesprek, maar uiteindelijk moet 
je er zelf naar toe.’

Van grijze muis tot 
bloeiende vrouw 
Ik ben trots op haar- en zij op zichzelf...

Maatschappelijk betrokken
Ieder bedrijf zou maatschap-
pelijk betrokken moeten zijn. 
Dat vindt Carla Oortwijn, 
die met Surprising Holland 
arrangementen op maat 
samenstelt voor bedrijven 
en verenigingen, waarbij 
alles tot in de puntjes wordt 
geregeld. ‘Meedoen aan het 
coachproject is een goede 
optie. Ieder bedrijf heeft wel 
een paar uurtjes over voor 
begeleiding en coaching. 
Geen tijd hebben is niet goed 
gepland.’
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trots
...‘Maatschappelijk betrokken onder-
nemen zit in ons DNA’, vertelt Van der Spek. 
‘Wij zijn erg betrokken bij onze klanten, 
medewerkers en onze omgeving. 
Daarom motiveren en stimuleren wij onze 
medewerkers om aan vrijwilligerswerk 
en sport te doen. Maar er moet wel iets 
van wederkerigheid uit de samenleving 
zijn. Uiteindelijk zijn wij ook een gewoon 
bedrijf dat geld moet verdienen.’
De Rabobank kent onder andere de Rabo 
Doedag, waar medewerkers gezamenlijk 
een dag in het jaar voor een goed doel 
werken. Daarnaast worden personeelsuit-
jes gekoppeld aan maatschappelijk betrok-
ken taken zoals een middagje meehelpen 
bij de Voedselbank. 

Van der Spek: ‘Het coachproject past hier 
ook bij. Het is een uitstekend lokaal initia-
tief, waarbij één op één heel direct wordt 
gewerkt. Daar geven wij onze medewer-
kers graag de ruimte voor.’

Rabobank Assen-
Beilen was nauw 
betrokken bij het 

eerste coachproject 
van Stichting Assen 
voor Assen. Zeven 
coaches meldden 

zich aan vanuit het 
bedrijf. Directeur 
Arie van der Spek 
stimuleert dat...

dubbele motiva-

Rabobank-medewerkster Della Tromp 
is al tweemaal succesvol coach van een 
jongere geweest. ‘Ik volg  de opleiding 
coaching en counseling. Toevallig kwam 
destijds dit project voorbij. Voor mij was 
dit een prachtige kans om de theorie in  
praktijk te brengen. En Rabobank biedt mij 
de mogelijkheid om dat onder werktijd te 
doen.’
‘Het coachen van jongeren is erg leerzaam. 
Je laat ze stil staan bij wat ze willen en wat 
ze kunnen. Bovendien motiveer je hen om 
zelf initiatief te nemen. Maar het kunnen 
ook kleine dingen zijn, zoals het kijken 
naar hun CV. Daarnaast geef je de jongere 
die jij begeleidt  door een stukje feedback 
zekerheid. Wanneer het past binnen mijn 
werktijd, zou ik het zo weer doen.’
Della heeft nog altijd af en toe contact met 
de twee jongeren die ze heeft begeleid. 
‘Eens in de zoveel tijd mailen we met 
elkaar.’ Ongevraagd advies geven doet ze 
niet. ‘Maar als de jongeren er naar zouden 
vragen, dan zou ik ze graag weer helpen.’

Dubbele motivatie!
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Assen kent zo’n 400 werkloze jon-
geren. De helft heeft een stevige 
afstand tot de arbeidsmarkt en heeft 
hierbij professionele hulp nodig. 
De andere helft zijn gewoon ‘pech-
vogels’ die om bepaalde redenen 
hun opleiding niet hebben kunnen 
afmaken of last van de crisis onder-
vinden. Met het coachproject wil 
Assen voor Assen in samenwerking 
met het bedrijfsleven hen het laatste 
duwtje richting de arbeidsmarkt 
geven. Maatschappelijk betrokken 
ondernemen staat hierbij voorop. 

Gebundelde kracht! 

Voor het coachproject werkt Stichting Assen voor Assen samen met Werkplein Baanzicht. 
Tientallen werkloze jongeren tussen 18 en de 27 jaar uit de omgeving Assen, die bij Werkplein 
Baanzicht in de bakken zitten, krijgen de kans om persoonlijk samen te gaan werken met een 
coach uit het bedrijfsleven. Deze coach geeft de jongere support bij het maken van keuzes, 
contacten leggen en eigen oplossingen zoeken. Met een beetje persoonlijke aandacht en 
ondersteuning hebben deze jongeren een goede kans om een baan te vinden of terug te keren 
naar de schoolbanken. Doel is dat 75 procent van de jongeren die deelnemen aan het coach-
project uiteindelijk een baan vinden.

Wie steunt het 
Omnimus. Ique autem quam 
inctius, nim iusam, quo evelende-
nist evero quiandi ium qui odit, 
ut es acepel eveliquia velibus ari 
cuptati totaepta alitas veniscipsae 
aut plat inis nos que nonsequi 
optati tecerum quissequunt, sime 
pellupis moluptas con rem eos 

Medewerkers van vele bedrijven 
uit de regio Assen hebben in het 
verleden jongeren gecoacht in 
de richting van een baan. Onder 
andere de Rabobank, de NAM 
en de gemeente Assen stimule-
ren medewerkers om coach te 
worden. Maar ook vele kleinere 
ondernemingen als Surprising 
Holland en GR2 en diverse zelf-
standigen werkten in het verle-
den graag mee. Samen hebben 
zij vele jongeren geholpen bij het 
vinden van een baan.
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Met een 
arbeidsbe-
perking de 
arbeids-
markt op

Een baan zoeken valt niet mee. Helemaal 
niet wanneer je een arbeidsbeperking hebt. 
Dat kan een lichamelijke beperking zijn, 
maar ook een onzichtbare beperking als 
ADHD of autisme. Henk Kremer, adviseur 
bij Werkplein Baanzicht, wil daar nog een 
beperking aan toevoegen: de sociale ar-
beidsbeperking. ‘Wanneer je geen startkwa-
lificatie hebt of je hebt last van schuldenpro-
blematiek, dan wordt het zoeken naar een 
baan een stuk lastiger. Net als wanneer je 
langdurig werkloos bent en teleurstellingen 
bij het solliciteren stapelen zich op teleur-
stellingen. Maakt niet uit welke beperking, 
al deze mensen hebben een navigator 
nodig op zoek naar werk.’
Net als iemand die blind is heeft ook iemand 
met schuldenproblematiek hulp nodig op 
de werkplek. Werkplein biedt dat. Kremer: 
‘Wij zijn er om de werkgever te ontzor-
gen. Jongeren met een arbeidsbeperking 
worden door ons begeleid en de werkge-
ver heeft daar geen hinder van.’ Daarbij is 
Werkplein Baanzicht eerlijk naar werkgevers 
toe over de kandidaten die zij aanleveren. 
‘Wij kijken ook naar de positieve kanten van 
een beperking als bijvoorbeeld ADHD of 
autisme. Deze jongeren hebben gestructu-
reerd werk nodig. Repeterende werkzaam-
heden passen hen erg goed.’

Naam: Armand Louissen
Leeftijd: 25 jaar
Toen Armand Louissen afstudeerde met 
een hbo diploma, ging hij vol goede 
moed op zoek naar een baan. Maar na 
een jaar zat hij nog steeds werkloos thuis. 
Voor ambtenaren was geen ruimte op de 
arbeidsmarkt. Via vrijwilligerswerk heeft hij 
inmiddels toch een vaste baan voor 24 uur 
per week gevonden.

‘In april 2011 studeerde ik af. Daarna heb 
ik een lange periode thuis gezeten.’, vertelt 

Gebundelde kracht! 

Armand. ‘Ik heb op van alles gesolliciteerd, maar 
kreeg nergens een baan aangeboden. Of ik had 
te weinig ervaring, dan was ik te oud en soms 
zelfs te hoog opgeleid. Dat was een erg lastige 
tijd. Je volgt wel sollicitatietrainingen en ik heb 
ook een competentietest gedaan. Maar eigen-
lijk wil je niets liever dan gewoon aan het werk.’
Dankzij iemand uit zijn netwerk kreeg Armand 
kans om als vrijwilliger in de stad Groningen 
aan het werk te gaan. ‘Dankzij Werkplein Baan-
zicht kon dat met behoud van uitkering. Zo ben 
ik uiteindelijk met iemand van de gemeente 
Haren in contact gekomen en daar heb ik in-

middels een baan gekregen. In eerste instantie 
voor acht uur. Inmiddels is het uitgebreid naar 
24 uur.’

Netwerken is volgens Armand de oplossing tot 
het vinden van een baan. ‘Bel en mail met je be-
kenden. En als je desnoods een vrijwilligersbaan 
krijgt aangeboden, neem hem dan. Het is een 
investering in je toekomst. Ondertussen kun je 
door blijven jagen op de baan die je graag wilt 
hebben.’

Naam: Dennis Boon
Leeftijd: 27
Je ziet het niet aan Dennis Boon, 
maar hij heeft een 
hinderlijke arbeidsbeperking. 
‘Ik vind het moeilijk om in nieuwe 
situaties te stappen. Maar als ik 
eenmaal bij een bedrijf werk en 
ik voel mij er thuis, dan merkt 
niemand iets van mijn handicap. 
Daarom doe ik op de werkvloer 
niet onder voor iemand die geen 
beperking heeft.’
Vooral met online solliciteren 

heeft hij problemen. ‘Ik heb de 
opleiding ICT op mbo niveau 
3 afgerond. Een baan vinden is 
dan sowieso al moeilijk. Maar 
wanneer ik vacatures zie waar ik 
enkele competenties niet hele-
maal van beschik, dan slaan bij 
mij de twijfels toe en durf ik niet 
meer te reageren.’
Dankzij het coachproject kan hij 
steeds beter met zijn beperking 
omgaan. ‘Eerst durfde ik bijvoor-
beeld niet naar uitzendbureaus. 
Daarom heb ik samen met mijn 

coach aan mijn vertrouwen 
gewerkt. Zij heeft mij uit mijn 
vertrouwde omgeving gehaald. 
Ik ben gaan sporten en heb meer 
sociale contacten opgedaan. 
Inmiddels bezoek ik zelfstandig 
uitzendbureaus.’ 
Omdat het werk niet voor het 
oprapen ligt, overweegt Dennis 
weer naar school te gaan. 
‘Ik denk erover om ook een 
diploma voor niveau 4 te halen. 
En mogelijk ga ik daarna verder 
naar het hbo.’

met een arbei-28 29
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De gemeente Assen heeft het coachproject van Assen voor Assen omarmd. Niet alleen krijgt het 
politieke steun, ook levert de gemeente zelf coaches. Burgemeester, wethouders en enkele leiding-
gevenden hebben verschillende jongeren begeleid. Daarnaast wordt het project ook regelmatig 
door wethouders genoemd tijdens bedrijfsbezoeken. ‘Wij merken dat de bereidheid om iets te doen 
voor de maatschappij breed wordt gedragen. Ik roep wel eens dat de samenleving meer kan dan het 
denkt’, zegt Kuin. ‘Dit project is daar een voorbeeld van. Het maakt een groot verschil of de overheid 
tegen een jongere zegt wat hij moet doen, of dat bijvoorbeeld de directeur van Sluyter Logistics dat 
doet. En dat vergt weinig investeringen.’
Een paar aanpassingen aan een sollicitatiebrief of een iets andere houding tijdens een sollicitatie-
gesprek. Maar ook tips om eens een bezoek te brengen naar de kapper of om wat minder ‘ijzerwerk’ 
te dragen. Kuin vindt de coach meer is dan een kruiwagen. ‘Het gaat verder. Er worden ervaringen 
gedeeld uit het bedrijfsleven. Daar kan geen sollicitatietraining tegenop. Maar de coach kan ook een 
motivator zijn die er voor zorgt dat een jongere terugkeert naar school.’
Voor de gemeente Assen is het coachproject een zekerheidje. Ondanks de bezuinigingen. Want 
werkloze jongeren zijn een punt van zorg voor de wethouder sociale zaken en werkgelegenheid. ‘Wij 
moeten er alles aan doen om jongeren aan het werk te krijgen. Anders ontstaat er, net als in de jaren 
tachtig, een generatie die nooit heeft gewerkt. Alles moet worden ingezet om die verloren generatie 
te voorkomen.’

Een ondernemer weet 
precies wat de markt 
vraagt. Hij weet waar 
jongeren aan moeten 
voldoen om in aanmer-
king te komen voor 
een baan. Dat is veel 
meer waard dan dat de 
gemeente een beleids-
stuk hierover schrijft, 
vindt wethouder Jaap 
Kuin van de gemeente 
Assen. 

‘Het coachproject van 
Assen voor Assen heeft 
bewezen een succes-
vol middel te zijn om 
jongeren aan werk te 
helpen.’

Gemeente Assen 
werkt mee o p  o n ze 
a rb e i d s m a rk t

Gemeente Assen30 31
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Doelen stellen, het belangrijkste onderdeel 
van het coach traject. Het SMART stellen van 
de doelen nog meer. Wees realistisch. Je kan 
best een doel hebben over 5 jaar, maar maak 
dan ook doelen voor de kortere termijn. 
Hoe denk je het doel over 5 jaar te bereiken?
DO  SMART doelen stellen
DON’T aandragen van doelen; jongere 

moet zijn eigen doelen stellen

Veel van de jongeren ontbreekt het aan een 
dag-/nacht ritme.  Een doel om ergens je 
bed voor uit te komen is belangrijk.
DO   wijs de jongere op het belang van 

een dag-/nachtritme.

Van belang voor de coach is om duidelijk 
in beeld te krijgen waarom het nog niet 
gelukt is om een passende baan/opleiding  
te vinden.  

Do’s en Don’ts

Do’s en don’ts

Welke belemmeringen zijn er? Dit is 
belangrijk, omdat vanuit daar kan worden 
bekeken of het doel dat ze voor ogen heb-
ben een reëel doel is. 
DO   probeer belemmeringen van 

jongere in beeld te krijgen.

Faalangst en het ontbreken van zelfver-
trouwen zijn ook onderwerpen die bespro-
ken kunnen  worden met de jongere.  
Ervaring leert dat veel  jongeren hier 
last van kunnen hebben, ook al laten zij 
misschien bravoure gedrag zien. Een veel 
gehoorde uitspraak is: ‘ik heb al zoveel ge-
probeerd, ik ben bang dat dit ook niet lukt.’ 
Probeer  duidelijk te krijgen en bespreek-
baar te maken waarom de vorige opleidin-
gen/banen niet succesvol waren.
DO   leg uit wat jij als coach te bieden 

hebt en hoe je de jongere helpt 
zijn/haar doel te verwezenlijken

Over het algemeen hebben jongeren geen 
duidelijk/goed beroepsbeeld. Zeker wan-
neer ze nog voor een opleiding moeten 
kiezen is het bijbehorende beroep niet 
duidelijk in kaart.
DO   probeer een (duidelijk) beroeps-

beeld te creëren door middel van 
snuffelstages

Jongeren aanspreken op hun gedrag. 
Men denkt dat ze alles kun doen en zeg-
gen wat hun goed dunkt.  Duidelijk maken 
dat men maar één keer de kans krijgt voor 
een eerste indruk. Wanneer deze eerste 
indruk negatief is,  is het erg moeilijk dit 
in de loop van de tijd te keren naar een 
positief beeld. 
DO   aanspreken op gedrag en bewust 

laten worden van de impact van 
de eerste indruk.

Hoe benader je een werkloze jongere? En nog belangrijker, 
hoe motiveer je deze jongere om terug te keren in arbeidsmilieu? 
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Afspraken nakomen is ook een issue. 
Het maken van duidelijke afspraken, het 
doel van de afspraken uitleggen en de 
afspraken handhaven biedt houvast.
DO   maak duidelijke en zinvolle  
 afspraken en handhaaf deze.
DON’T vermijd zoveel mogelijk het woord  

‘moeten’;  hierdoor gaan alle haren 
overeind staan en wordt  het tegen-
overgestelde bereikt.

Een realistische inzicht krijgen in hun kwa-
liteiten en leren deze ook goed in te zetten 
tijdens sollicitatiegesprekken. 
Over het algemeen weet de jongere wel 
waar hij/zij goed in is. Aan de onderbou-
wing daarvan ontbreekt het nog wel eens. 
Laat hen regelmatig voorbeelden geven 
van situaties waarin de benoemde kwaliteit 
tot uiting kwam/komt. De coach waardeert  
over de genoemde kwaliteiten en geeft 
feedback: wat is heel goed en wat  kan 
beter, hoe realistisch is het beeld over eigen 
kunnen,  en dergelijke. Door het benoemen 
van kwaliteiten kom je ook bij de valkuilen. 
Het is ook van belang dat de jongere ook 
zijn eigen valkuilen in beeld heeft. 
DO   breng de kwaliteiten  in kaart en 

onderbouw deze.

Voor het vinden van een baan of BBL plek 
is het noodzakelijk dat ze een goede moti-
vatiebrief en een goed CV hebben. Leg uit 
waarom dit belangrijk is.
DO   werk met de deelnemers aan het 

maken van een goede motivatie-
brief en CV.

Allerbelangrijkste doel: successen vieren, 
hoe klein ze ook zijn!
DO   successen vieren!

Overige tips:

•  Communiceer via sms/mobiele tele-
foon/mail.

•  Houdt regelmatig contact. Al is het 
alleen maar een sms’je of mailtje met 
de vraag hoe het met hem/haar gaat 
en of ze nog ergens hulp bij nodig 
hebben. 
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Meedoen als coach...

De coach-aanpak draait niet zo zeer om het 
vinden van werk of leertraject, maar vooral 
om de ontwikkeling van het zelfsturende en 
zelfoplossende vermogen van de jongere.
Vanuit zijn eigen levenservaring ondersteunt 
de coach ‘zijn’ jongere en stimuleert hem 
of haar in het vergroten van zelfkennis en 
vertrouwen en het krijgen van meer 
zicht op de toekomst. Het is prettig 
als de coach iemand is die naar deze 
jongere toe zelf initiatief neemt en 
een vertrouwensrelatie kan opbou-
wen. De coach probeert de jongere 
te stimuleren tot positief gedrag en 
vervult zelf als werkende ook een 
voorbeeldrol voor de jongere.

Soms werkt het ook goed om samen eens in 
het eigen bedrijf van de coach of een ander 
bedrijf rond te kijken. De praktijk leert dat 
deelnemende jongeren soms over een drem-
pel geholpen moet worden om goed met de 
coach in contact te blijven. Ook kunnen zich 
soms onverwacht problemen voordoen in de 

situatie van de jongere. Voor dit 
soort momenten bestaat er een 
ervaren seniorcoach waar de coach 
op kan terugvallen. Daarnaast 
houdt Werkplein Baanzicht de inzet 
van de jongere goed in de gaten. 
De coach bepaalt zelf wanneer hij 
vindt dat de coaching kan worden 

beëindigd. Meestal zal dit na een periode van 
drie tot vijf maanden het geval zijn.

De ene jongere vraagt meer aandacht dan 
de ander. Maar over het algemeen zijn de 
jongeren na vijf tot tien sessies met hun coach 
op de goede weg. Onderling kunnen de coach 
en de jongere bepalen hoe frequent ze elkaar 
ontmoeten (gemiddeld twee keer per week) 
en waar de ontmoetingen plaatsvinden. 
Als coach heb je daarin een stevige vinger in 
de pap, want de eigen werkzaamheden gaan 
natuurlijk gewoon door.

Meedoen 
als coach

is goed voor 
iedereen

Meedoen als coach

Iedereen die werkt en 
hart voor jongeren 
heeft, kan coach worden. 
Stichting Assen voor As-
sen werft hiervoor onder 
ondernemers in de regio 
Assen. Tijdens de aftrap-
sessie maken coaches en 
jongeren op interactieve 
wijze contact met elkaar. 
Aan de hand hiervan 
worden de beste matches 
gemaakt.
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Een coach uit het bedrijfsleven is een luiste-

rend oor, iemand waarmee je kan praten en 

die jou helpt je talenten te ontwikkelen. 

Het is een persoon die met zijn eigen 

ervaring jou op weg helpt naar een baan. 

Met zijn of haar ervaring en netwerk kan 

de coach mogelijk net dat stukje extra aan 

jou geven, dat jij nodig hebt.  Jouw coach 

ondersteunt je in jouw keuzes en respec-

teert die. Hij of zij leert je om te gaan met 

tegenslagen en je kansen te grijpen.

Tijdens de kennismakingsdag zoek je de 

coach uit die het beste bij jou past. 

Daarna maken jullie samen een plan. 

Dat plan is voor iedereen verschillend. 

Jullie stellen doelen op, die voor jou be-

langrijk zijn. Eens in de twee weken spreek 

je af met je coach. Samen praten jullie over 

dingen die jou interesseren of bezighouden. 

De coach helpt je om je doelen te bereiken, 

maar je moet het zelf doen! 

Meedoen als jongere

Tijdens de trainingen die Werkplein 
Baanzicht aan jongeren geeft, onder-
scheiden de jongeren die slechts een 
klein zetje richting de arbeidsmarkt 
nodig hebben zich snel. 
Een kruiwagen uit het bedrijfsleven kan 
hen net dat laatste stapje laten zetten 
richting een baan. 
Voor hen bestaat het coachproject 
van Stichting Assen voor Assen. 

Heb je geen baan, ben je tussen de 18 en 27 jaar en lijkt jou een coach iets? Kun je 

niet wachten tot jij wordt uitgenodigd? Stuur dan een mailtje naar r.pals@werkplein-

baanzicht.nl. Vermeld in je mail dat je deel wilt nemen aan het coachproject en wie je 

contactpersoon van Werkplein Baanzicht of het Toekomstloket is. Je krijgt vervolgens 

een uitnodiging voor de kennismakingsdag.

Geen werk, niet meer 

naar school en 

onder de 27 jaar?...

 ...Dan maak je 

automatisch kans 

op deelname aan 

het coachtraject!

Meedoen als jongere...
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Naam: Geralt Oostenbrink
Leeftijd: 20

‘Via mijn vader kon ik hier stagelopen. Dat beviel erg goed, 
eigenlijk zelfs beter dan mijn stages die ik als loodgieter had 
afgewerkt. Daarom ben ik vervolgens het leerwerktraject dat 
opleidt tot meubelstoffeerder gaan volgen. Aan mijn stage 
hield ik bovendien een zaterdagbaantje over, dat later is uitge-
breid tot een baan voor drie dagen.’
‘Momenteel volg ik een vervolgstudie tot woningstoffeerder. 
Ik wil mij hier graag verder in ontwikkelen, want dit werk is erg 
afwisselend. Naast het stofferen van meubels leggen wij ook 
vloerbedekking, laminaat en pvc. Bovendien hangen we ook 
gordijnen op, net als  buitenzonweringen.’
Mocht zijn baan als stoffeerder ophouden te bestaan, dan zal 
Geralt op zoek gaan naar een technisch beroep. Maar voorals-
nog ligt zijn hart bij het stofferen. ‘Wanneer ik al mijn diploma’s 
heb gehaald, ga ik mogelijk ooit voor mezelf aan het werk.’

Naam: Vera Elso
Leeftijd: 19

‘In eerste instantie wil ik mijn mbo diploma verpleegkundige 
niveau 4 halen en vervolgens hoop ik door te stromen naar 
het hbo. Dat betekent dat ik nog vier tot zes jaar naar school 
toe moet.  Het lijkt mij interessant om op een ambulance te 
werken of misschien in het ziekenhuis. Dat is met mijn huidige 
papieren helaas niet mogelijk.’ 
Hoewel een baan vinden in de verpleegkunde met een hbo 
diploma een stuk moeilijker is dan met een mbo diploma, ziet 
Vera de toekomst zonnig in. ‘Het klopt, banen op mbo niveau 
zijn er voldoende in de zorg. Maar dat weerhoudt me niet. Ik 
kan er altijd voor kiezen om na mijn hbo opleiding tijdelijk 
weer als verpleegkundige IG te gaan werken.’

Geralt Oostenbrink is 
niet bang om werk-
loos te worden. 
De 20-jarige stof-
feerder kan veel 
meer dan alleen een 
bank of stoel van 
een nieuwe laag 
stof voorzien. Hij is 
ook timmerman en 
loodgieter. ‘Mocht ik 
werkloos raken, dan 
zal ik alles aanpak-
ken om weer aan het 
werk te kunnen.’
Loodgieter, dat zou 
hij worden. Maar 
een stage bij een 
stoffeerderij bracht 
Geralt op andere 
gedachten.

Een baan hebben is in 
deze tijd is niet voor 
iedereen weggelegd. 
Vera Elso is één van de 
gelukkigen. Toch heeft 
ze besloten weer terug 
te keren in de school-
banken. ‘Momenteel 
werk ik als verzorgen-
de IG in een verzor-
gingstehuis. Hier help 
ik demente ouderen 
met aankleden, 
wondverzorging en 
bijvoorbeeld met hun 
medicijnen. Op zich 
heel leuk werk, maar 
ik denk dat ik meer in 
mijn mars heb. Ik zoek 
meer uitdaging.’

Kansrijke  start….  

Kansrijke  start….  
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Naam: Jeffrey Jansen
Leeftijd: 21

‘Ik ben iemand die na een dag werken resultaat wil zien. Dat 
miste ik in mijn opleiding. Daarom ben ik nu zo blij met mijn 
baan als servicemonteur. Ik kom op plaatsen waar een pro-
bleem moet worden opgelost. Hoe ik dat doet, daar ben ik 
verantwoordelijk voor. Als ik wegga, dan is de klus opgelost.’
Toen hij de uitnodiging kreeg om een weekje mee te lopen als 
servicemonteur, kon Jeffrey zich weinig bij het werk voorstel-
len. ‘Ik heb me nooit bijzonder geïnteresseerd in verwarmingen 
en en andere vormen van warmtetechniek. Maar dankzij mijn 
korte stage heb ik een heel goed en positief beeld gekregen 
van het werk als servicemonteur. Ik wil graag verder in de in-
stallatietechniek.’ Bang voor werkloos thuis zitten is de 21-jarige 
servicemonteur niet. ‘Het werk aan airco’s en verwarmingen 
verdwijnt niet. En mocht ik onverhoopt toch een keer thuis 
komen te zitten, dan ga ik echt niet bij de pakken neerzitten.’

Naam: Frank Andringa
Leeftijd: 28

‘Je kan in de put gaan zitten wanneer je werkloos raakt, maar 
je kan er ook de kansen van inzien. Voor mij gold dat laatste. 
Het dwingt je op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. En 
omdat banen in de journalistiek niet voor het oprapen liggen, 
heb ik ervoor gekozen om zzp’er te worden. Een keuze waar ik 
nog geen moment spijt van heb gehad.’
‘Ieder bedrijf heeft tegenwoordig een website en allemaal 
maken ze graag gebruik van free publicity. Maar een goede 
tekst schrijven die interessant is voor Google of een artikel dat 
wordt geplaatst in een krant, dat is vakwerk. Daar komt ieder-
een vroeg of laat achter. Ik vindt het geweldig om daar een rol 
in te spelen. Mij verdiepen in de klant en zijn doelgroep. Ver-
volgens is het spelen met woorden om tot een aansprekend 
eindproduct te komen.’ 
‘Het geeft mij veel voldoening mijn eigen boontjes te doppen. 
Het bestaan als freelancer zal ik daarom niet snel opgeven.’

De opleiding Techni-
sche Bedrijfskunde 
beviel Jeffrey Jansen 
niet, zodat hij zijn 
hbo opleiding na 
enkele maanden 
gedag zei. Dankzij 
een bekende kreeg 
hij vervolgens de 
kans om enkele 
dagen mee te lopen 
als servicemonteur 
bij Aaftink Verwar-
ming Abcoude BV, 
dat onderhoud 
verricht aan onder 
andere verwarming 
en airconditioners. 
Inmiddels wil Jeffrey 
niet meer anders.

Nadat halverwege 
2010 zijn baan als 
journalist bij een lo-
kaal huis-aan-huisblad 
ophield te bestaan, 
kwam Frank Andringa 
noodgedwongen bij 
Werkplein Baanzicht 
terecht. Omdat het 
aanbod aan journa-
listen veel groter is 
dan de werkgelegen-
heid in dit vakgebied, 
maakte Frank een 
drastische keuze. 
Sinds 1 januari 2011 
is hij met zijn eigen 
Persbureau Frank 
Andringa actief als 
freelance journalist en 
tekstschrijver.

Kansrijke  start….  
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Het coachproject 
de volgende ronde

worden en waarvoor dit project zeer geschikt 
is. De andere helft heeft een stevige afstand 
tot de arbeidsmarkt waarvan een derde ook 
nog eens met meervoudige problematiek. 
Deze groep leent zich niet voor coaching door 
‘amateurs’, maar heeft professionele begelei-
ding nodig. Daarom is onze nauwe samenwer-
king met WerkpleinBaanzicht van belang. Zij 
selecteren welke jongeren goed passen in ons 
coachproject en voor jongeren die meer profes-
sionele hulp nodig hebben kennen zij andere 
kanalen. Het is essentieel dat in de driehoek 
arbeidsmarkt-onderwijs-bedrijfsleven alle 
instanties en organisaties goed samenwerken. 
AssenvoorAssen heeft daarin een verbindende 
rol : we verbinden medewerkers uit bedrijven/
organisaties met jongeren die de arbeidsmarkt 
op willen, maar soms ook (weer) scholing nodig 
hebben. Daarom werken we in het coachproject 
ook samen met het Drenthe College.

Leerpunten

We hebben door de ervaringen met vorige tra-
jecten de volgende verbeterpunten gevonden:

•  meer tijd en aandacht besteden aan het 
voorbereiden van het matchen van jongeren 
en coaches – dit heeft geleid tot een nieuwe 
startvorm : een dagtocht met coaches en 

jongeren voor een intensieve kennismaking 
en persoonlijke matching.

•  Een senior-coach waar coaches op terug 
kunnen vallen : na een enthousiaste start kan 
de coaching in een ‘zwart gat’ vallen door 
tempoverschillen van coach en jongere of 
problemen in communicatie. Coaching van 
de coaches is dan belangrijk. Ze moeten 
ergens terecht kunnen en er moet ook een 
doorverwijzing mogelijk zijn als zich zwaar-
dere problematiek voordoet.

•  Vanuit het Drenthe College wordt gesigna-
leerd dat jongeren zonder startkwalificaties 
leiden aan motivatieverlies en dat dit een 
kansrijke groep is voor coaching : die groep 
gaan we extra aandacht geven. 

•   Er is meer aandacht nodig voor gedrag 
en motivatie van de jongere. Dat begint bij 
de matching : niet alleen het cv, maar juist 
ook informatie die je vaak pas krijgt als je 
langer met een jongere bent omgegaan en 
die hebt zien acteren ( bv motivatie, gedrag 
enz.)  

•  Er is meer scherpte nodig in het formuleren 
van individuele coachdoelen en vandaaruit 
afspraken maken met de jongere. We gaan 
dus de verwachtingen over en weer meteen 
helder maken.

Coachtrajecten succesvol

De conclusie is dat de drie voorgaande coachtrajecten goed zijn 
verlopen en tot goed resultaat hebben geleid. We konden steeds 
voldoende coaches vinden bij bedrijven/de gemeente om de 
jongeren die zich voor coaching bij WerkpleinBaanzicht hadden 
aangemeld van een passende coach te voorzien. Van de deelne-
mende jongeren vond een 70% een leer-en/of werkplaats aan het 
eind van het coachtraject.

Vooral ontwikkeling van ‘ soft assets’  belangrijk

Door het kenniscentrum Arbeid is onderzoek gedaan waaruit 
blijkt dat onze coachaanpak vooral waarde heeft voor de ontwik-
keling van ‘soft assets’ zoals zelfvertrouwen, inzicht, arbeidsge-
drag, vertrouwen in/zicht op de toekomst. Het versnelt daarmee 
de toegang tot de arbeidsmarkt. Via de netwerken van coaches 
kwamen deelnemende jongeren makkelijker op werkervarings-
plaatsen of vrijwillige stages terecht.

De doelgroep

Voor Assen hebben we het over zo’n 400 jongeren die van een 
uitkering gebruik maken.
De helft daarna zien we als ‘pechvogels’ die wat geholpen moeten 

Het coachproject van 
de stichting Assen-

voorAssen is gestart 
in 2012 en loopt al 

weer drie jaar. Er is in 
die jaren veel ervaring 

opgedaan. Ook is het 
effect onderzocht 

door het Kenniscen-
trum Arbeid van de 

Hanzehogeschool 
Groningen. Begin 

2013 is alles nog eens 
goed geëvalueerd 

door alle betrokkenen: 
bestuur en project-

medewerkers van de 
stichting Assenvoor-
Assen, medewerkers 
van WerkpleinBaan-

zicht, oud-coaches en 
gecoachte jongeren. 
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Leer-werk beurs in 2014

Als jongeren hun startplaats op de arbeidsmarkt hebben gevonden is dat een goed begin van 
een lange loopbaan – naar verwachting tot hun 67ste jaar of zelf langer. Een lange loopbaan 
die alleen goed zal verlopen als zij zich permanent blijven ontwikkelen in het vak/beroep, maar 
ook als persoon. Ook daar is sprake van veel vraag en veel aanbod – niet altijd overzichtelijk en 
toegankelijk voor de individuele werkende. AssenvoorAssen is er om vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen en dat willen we ook hier gaan doen. Op 23 mei 2013 start een werkgroep met het 
uitwerken van dit idee naar een concreet plan waarmee er in 2014 een Asser leer-werkbeurs ge-
organiseerd kan worden waar  iedereen die loopbaan- of ontwikkel vragen heeft een passend 
aanbod bij zijn/haar vraag kan vinden. Het coachproject zal daar zeker bij present zijn!

Financiële steun
Het coachproject AssenvoorAssen 
wordt financieel gesteund door het 
werkgelegenheidsfonds van de NAM 
en door WerkpleinBaanzicht, de 
gemeentelijke uitvoeringsinstantie 
voor Werk & Inkomen. Dankzij deze 
steun was het mogelijk om dit project 
over meerdere jaren op een gedegen 
manier uit te voeren en de kennis 
en ervaring daaruit te delen via dit 
boekje ‘ Plan C’.

[vervolg van pagina 45]
Nieuw onderzoek / social return
`Lector Louis Polstra van het Kenniscentrum van 
de Hanzehogeschool volgt ons coachtraject 
met veel interesse. 
Zijn onderzoek richt zich op drie lijnen:
1  professionalisering van de reïntegratievoor-

zieningen
2  aanpak van multi-probleem gevallen
3  publiek-private samenwerking en social return
 Het coachproject van AssenvoorAssen past 

goed in deze derde onderzoekslijn. 
In de nieuwe coachtrajecten gaan coach en 

jongere samen zorgen voor een ‘learning report’, 
waarin de jongere aangeeft  of /in welke mate 
de doelen van het coachtraject zijn gehaald– 
wat het voor hem/haar heeft opgeleverd. Dit is 
vervolgens de input voor een nieuw onderzoek 
van lector Louis Polstra.  Vanuit lopend onder-
zoek naar de ontwikkeling van een MBO-bench-
mark en de invulling van ‘social return’ wordt 
gekeken naar de bijdrage die het coachen van 
werkloze jongeren door medewerkers van een 
bedrijf kan geven aan de invulling van ‘social 
return’ zoals steeds meer wordt gevraagd bij 
contracten en aanbestedingen.

Medewerkers van vele bedrijven uit de 
regio Assen hebben in het verleden jonge-
ren gecoacht in de richting van een baan. 
Onder andere de Rabobank, de NAM en 
de gemeente Assen stimuleren medewer-
kers om coach te worden. Maar ook vele 
kleinere ondernemingen als Surprising 
Holland en GR2 en diverse zelfstandigen 
werkten in het verleden graag mee. Samen 
hebben zij vele jongeren geholpen bij het 
vinden van een baan.

Voor het coachproject werkt Stichting Assen voor Assen samen met Werkplein Baanzicht. 
Tientallen werkloze jongeren tussen 18 en de 27 jaar uit de omgeving Assen, die bij Werkplein 
Baanzicht in de bakken zitten, krijgen de kans om persoonlijk samen te gaan werken met een 
coach uit het bedrijfsleven. Deze coach geeft de jongere support bij het maken van keuzes, 
contacten leggen en eigen oplossingen zoeken. Met een beetje persoonlijke aandacht en 
ondersteuning hebben deze jongeren een goede kans om een baan te vinden of terug te keren 
naar de schoolbanken. Doel is dat 75 procent van de jongeren die deelnemen aan het coach-
project uiteindelijk een baan vinden.

Gebundelde kracht! 
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Levert u vanuit uw organisatie 
ook (weer) coaches om deze 
jongeren te begeleiden?

Wat doet een coach? 
In ons coachproject gaat om het geven van een steuntje 
in de rug  op weg naar een baan en/of opleiding. De coach 
support de jondgere in het maken van keuzes, het leggen 
van contacten en het zoeken naar oplossingen. De coach 
hoeft geen werk of leertraject te regelen – dat doet de 
jongere zelf met hulp van WerkpleinBaanzicht.

Wat krijgt u als bedrijf er voor terug?
Een coach investeert tijd en energie in een jongere, 
maar krijgt er ook wat voor terug: inzicht in de nieuwe 
generatie en coachvaardigheden die ook toe te passen 
zijn in het eigen werk. AssenvoorAssen biedt coaches 
ondersteuning. Er is een seniorcoach die coaches kunnen 
inschakelen als ze tegen problemen aanlopen.

Ondernemers en medewer-
kers coachen werkloze jon-

geren om met werken en/
of leren aan de slag te gaan! 

Het coachproject start elk 
jaar weer met een nieuwe 
groep werkloze jongeren 

van 18-27 jaar. 

Wat kost het u?
De maatschappelijke bijdrage van uw bedrijf 
en uw medewerkers kan qua tijd grotendeels 
naar eigen inzicht worden bepaald. In mei zal 
uw medewerker een dag beschikbaar moeten 
zijn voor een bustocht van coaches en jon-
geren langs bedrijven, waarbij zij elkaar leren 
kennen en afspraken maken over de doelen 
en verwachtingen over en weer. Vervolgens 
nog een halve dag voor de MBO-conferentie. 
Daarna bepaalt de coach zelf  wanneer, waar 
en hoe vaak hij/zij afspraken maakt met de 
jongere.  Als werkgever bepaalt u  zelf of uw 
medewerker de begeleiding van de jongere 
(deels) onder werktijd of in eigen tijd plant. 

Doet u ook mee?
Wij hebben flyers met informatie voor 
(potentiële) coaches, die u ook kunt uitdelen 
of rondmailen aan uw medewerkers. Graag 
horen wij of u/uw bedrijf meedoet en een 
of meer coaches levert. Wij hopen op uw 
medewerking want iedere jongere die weer 
gaat leren en/of werken is winst voor de Asser 
samenleving!

Voor vragen en/of aanmeldingen kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
stichting Assen voor Assen
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AssenvoorAssen

De stichting AssenvoorAssen biedt een lokaal platform 

voor maatschappelijk betrokken ondernemen waar bedrij-

ven en maatschappelijke organisaties elkaar ontmoeten, 

kennis delen en samenwerken.

Jaarlijks organiseren wij een MBO-conferentie en een MBO-

beursvloer waar ‘handel in natura’ plaatsvindt doordat 

bedrijven en maatschappelijke organisaties hun vraag en 

aanbod aan materialen, middelen, kennis en menskracht 

dan matchen. In 2012 werden zo 97 matches gemaakt met 

een maatschappelijke waarde van €154.000.

Daarnaast zijn er activiteiten en projecten. ‘Plan C’  is een 

meerjarenproject dat is gestart met coachtrajecten en ver-

volgens de opgedane kennis en ervaringen in dit boekje 

‘ Plan C’  heeft gepubliceerd. In 2014 krijgt project ‘Plan C’ 

een vervolg met nieuwe coachtrajecten en een lokale leer-

werk beurs. 

Zo hopen wij bij te dragen aan de arbeidsparticipatie in en 

rond Assen. 

Maatschappelijke betrokkenheid  met focus 

op jongeren

De generatie van de toekomst moet niet op de bank zitten – 

aan de zijlijn van de arbeidsmarkt. Maatschappelijke betrok-

ken ondernemen richt zich ook op mensen buiten de eigen 

organisatie. Dat betekent dat je als ondernemer/werkgever 

ook met zorg kijkt naar  zo’n snel groeiende groep werkloze 

jongeren in de eigen lokale omgeving. 

Vanuit die zorg bundelen overheid, onderwijs en bedrijfsleven 

hun krachten om jongeren meer kansen te bieden op de ar-

beidsmarkt. Maar die kansen zijn in de huidige economie niet 

altijd direct zichtbaar en dan is het voor een jongere wel lastig 

om gemotiveerd te blijven en te blijven solliciteren…

Lokale werkgevers zijn graag bereid om te investeren in de 

generatie van de toekomst. Dat doen ze door het bieden van 

stageplaatsen, leer-werktrajecten en vacatures, maar ook 

door hun medewerkers kennis en ervaringen te delen met 

jongeren die op zoek zijn naar werk of hulp nodig hebben om 

weer verder te gaan leren.

Dit boekje is een uitgave in 
de reeks ‘ Maatschappelijk 
Betrokken Ondernemen’ van de 
stichting AssenvoorAssen. Het is 
het vervolg op ‘Plan B’ , waarvan 
het eerste exemplaar in augus-
tus 2011 werd overhandigd aan 
Bernard Wientjes, voorzitter 
VNO-NCW Nederland.
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