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Wij	  zijn	  Goed	  Bezig!	  
Steeds	  meer	  jongeren	  komen	  klem	  te	  zitten	  in	  de	  raderen	  van	  onze	  maatschappij.	  Ze	  passen	  niet	  in	  
het	  keurslijf	  waar	  overheden,	  leraren,	  werkgevers	  en	  ouders	  ze	  zo	  graag	  in	  zien.	  Ze	  vallen	  uit	  op	  
school,	  kunnen	  geen	  goede	  stageplaats	  krijgen,	  ze	  zitten	  thuis	  met	  of	  zonder	  uitkering,	  of	  hangen	  op	  
straat	  en	  steeds	  vaker	  komen	  ze	  al	  voor	  hun	  20ste	  definitief	  op	  een	  zijspoor.	  Al	  met	  al	  worden	  hun	  
kansen	  op	  een	  goede	  opleiding	  of	  werk	  alleen	  maar	  kleiner,	  zeker	  in	  deze	  crisistijd.	  Terwijl	  we	  ze	  
straks	  hard	  nodig	  hebben.	  
Wij	  werken	  met	  deze	  jongeren	  en	  zien	  elke	  dag	  wat	  ze	  wél	  kunnen.	  We	  weten	  hoe	  sterk	  gemotiveerd	  
ze	  zijn,	  juist	  omdat	  ze	  al	  zo	  vaak	  teleurgesteld,	  uitgevallen	  of	  afgewezen	  zijn.	  Veel	  van	  hen	  hebben	  
gouden	  handjes	  en	  vaak	  die	  technische	  vaardigheden,	  waar	  we	  als	  maatschappij	  straks	  zoveel	  
behoefte	  aan	  hebben.	  	  
Deze	  jongeren	  staan	  aan	  het	  begin	  van	  hun	  leven	  en	  om	  ze	  ‘erbij’	  te	  houden,	  is	  een	  plek	  nodig	  waar	  
niet	  het	  heilige	  ‘moeten’	  centraal	  staat,	  maar	  dat	  wat	  zij	  willen	  en	  kunnen,	  hun	  ‘zijn’,	  hun	  talenten,	  
hun	  dromen,	  hun	  ambities.	  Een	  plek	  waar	  zij	  een	  eerlijke	  kans	  krijgen.	  Die	  plek	  vinden	  ze	  bij	  ons.	  
	  
Talent:	  ontdekken	  en	  ontwikkelen	  
Wij	  werken	  vraaggericht	  en	  individueel.	  Als	  een	  jongere	  bij	  ons	  binnenkomt,	  stellen	  wij	  altijd	  eerst	  de	  
vragen:	  “Wat	  wil	  je?	  En	  waar	  ben	  je	  goed	  in?”	  Het	  is	  vaak	  de	  eerste	  keer	  dat	  ze	  deze	  vraag	  krijgen.	  Als	  
ze	  het	  niet	  weten,	  krijgen	  ze	  de	  tijd	  om	  daar	  in	  hun	  eigen	  tempo	  achter	  te	  komen.	  Vervolgens	  bieden	  
we	  een	  plek	  waar	  ze	  hun	  talenten	  en	  kracht	  kunnen	  ontwikkelen	  en	  waar	  ruimte	  is	  om	  jezelf	  te	  zijn.	  	  
Als	  je	  ze	  vraagt	  waarom	  ze	  zo	  graag	  bij	  ons	  zijn,	  hoor	  je	  altijd	  deze	  drie	  aspecten:	  jezelf	  zijn,	  eigen	  
tempo	  en	  geen	  moeten.	  En	  het	  bijzondere	  is:	  juist	  vanuit	  dat	  ‘niet	  moeten’	  werken	  ze	  zeer	  
gemotiveerd	  en	  met	  alles	  wat	  ze	  in	  huis	  hebben.	  
	  
Werken	  en	  ‘zijn’	  	  
We	  concentreren	  ons	  op	  werk	  en	  pakken	  daar	  het	  hele	  ‘zijn’	  van	  een	  jongere	  in	  mee.	  Het	  voelt	  een	  
beetje	  als	  een	  familie	  bij	  ons,	  met	  alle	  sociale	  aspecten	  van	  dien.	  Samen	  eten	  tussen	  de	  middag	  is	  
daar	  een	  goed	  voorbeeld	  van.	  Daar	  komt	  alles	  wat	  we	  op	  sociaal	  vlak	  belangrijk	  vinden,	  samen.	  	  
De	  jongeren	  krijgen	  scholing	  ‘on	  the	  job’,	  altijd	  van	  ervaren	  professionals	  in	  combinatie	  met	  
volwassen	  vrijwilligers	  die	  hun	  levenservaring	  delen	  met	  de	  jongeren.	  Daarnaast	  kunnen	  ze	  bij	  ons	  
sporten,	  waardoor	  ze	  niet	  alleen	  fysiek	  sterker	  worden,	  maar	  ook	  mentaal.	  Voor	  hen	  is	  dit	  erg	  
belangrijk,	  ze	  werken	  aan	  hun	  uiterlijk	  en	  verdienen	  onderling	  respect	  met	  hun	  prestaties.	  	  
We	  hebben	  een	  platte	  organisatie	  waardoor	  we	  heel	  wendbaar	  zijn	  en	  direct	  kunnen	  inspelen	  op	  wat	  
er	  leeft	  onder	  de	  jongeren.	  Iedereen	  mag	  meedenken	  en	  meepraten.	  De	  focus	  ligt	  altijd	  op	  doen	  en	  
op	  wat	  wél	  kan.	  	  
Door	  dit	  totale	  pakket	  krijgt	  hun	  zelfvertrouwen	  een	  enorme	  boost.	  En	  ondertussen	  doen	  ze	  
waardevolle	  werkervaring	  op.	  	  



	  
	  
	  
Plaats	  voor	  allerlei	  talenten	  
De	  jongeren	  gaan	  bij	  ons	  aan	  het	  werk	  in	  een	  leerwerkbedrijf.	  Op	  dit	  moment	  hebben	  we	  in	  de	  wijk	  
Lewenborg	  in	  Groningen	  werkplaatsen	  met	  fietsen	  en	  scooters	  (Bikkels	  and	  Bikes),	  een	  groenproject	  
(Groen	  Bezig),	  een	  houtproject	  (Moustache	  Meubelen)	  en	  een	  autoproject	  (Bikkels	  en	  Bolides).	  En	  
we	  bemensen	  het	  servicepunt	  in	  de	  rijwielstalling	  in	  het	  prachtige	  nieuwe	  gebouw	  van	  de	  DUO	  en	  
Belastingdienst.	  	  
We	  streven	  ernaar	  zowel	  het	  aantal	  als	  het	  type	  plaatsen	  uit	  te	  breiden,	  zodat	  jongeren	  die	  bij	  ons	  
instromen	  echt	  iets	  te	  kiezen	  hebben.	  Elk	  nieuw	  initiatief	  komt	  voor	  uit	  ideeën	  en	  talenten	  van	  de	  
mensen	  die	  bij	  ons	  werken.	  	  
	  
Een	  toekomst	  op	  maat	  
De	  basis	  waarop	  ze	  bij	  ons	  zijn,	  verschilt	  per	  jongere.	  Voor	  de	  een	  is	  het	  een	  traject	  terug	  naar	  school	  
of	  werk,	  voor	  de	  ander	  een	  stageplek,	  dagbesteding	  of	  een	  plek	  om	  na	  wat	  langere	  afwezigheid	  terug	  
te	  keren	  in	  de	  maatschappij.	  Een	  jongere	  kan	  vanuit	  deze	  basis	  ook	  werkervaring	  opdoen	  bij	  een	  
ander	  bedrijf.	  Zo	  fungeren	  we	  als	  een	  soort	  uitzendbureau.	  Dit	  betekent	  dat	  sommige	  jongeren	  niet	  
uitstromen,	  maar	  bij	  ons	  blijven	  werken.	  
	  
Begeleid	  naar	  eigen	  ondernemerschap	  
Voor	  sommige	  jongeren	  is	  het	  erg	  moeilijk	  om	  (weer)	  regulier	  aan	  de	  slag	  te	  komen.	  Hoe	  goed	  en	  
gemotiveerd	  ze	  ook	  zijn.	  De	  realiteit	  is	  dat	  veel	  bedrijven	  zeggen	  deze	  jongeren	  een	  kans	  te	  willen	  
geven,	  maar	  in	  de	  praktijk	  hier	  geen	  gevolg	  aan	  geven.	  De	  jongeren	  bij	  wie	  wij	  ondernemersgeest	  
ontdekken,	  begeleiden	  wij	  daarom	  naar	  zelfstandigheid	  als	  zzp-‐er.	  Samen	  met	  hen	  starten	  we	  
projecten	  of	  bedrijfjes	  die	  ze	  vervolgens	  zelf	  kunnen	  overnemen	  als	  ze	  goed	  lopen.	  
Ondernemerschap	  is	  een	  kwaliteit	  die	  we	  bij	  veel	  van	  onze	  jongeren	  zien	  en	  gezien	  hun	  beperkte	  
kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  is	  dit	  een	  logische	  weg	  die	  past	  in	  de	  tijdgeest.	  
	  
Goed	  Bezig	  werkt!	  
We	  hebben	  al	  laten	  zien	  dat	  onze	  aanpak	  werkt.	  Jongeren	  melden	  zich	  bij	  bosjes.	  In	  2012	  vonden	  30	  
jongeren	  een	  plek	  bij	  ons,	  in	  2013	  en	  2014	  groeiden	  we	  naar	  zo’n	  50	  deelnemers	  per	  week.	  	  
We	  hebben	  steeds	  meer	  topadviseurs	  om	  ons	  heen	  en	  mensen	  die	  graag	  bij	  ons	  willen	  werken,	  
melden	  zich	  ook.	  Maar	  vooral	  zien	  we	  dat	  de	  jongeren	  (en	  volwassenen)	  die	  bij	  ons	  zijn,	  elke	  dag	  een	  
beetje	  groeien,	  ieder	  in	  hun	  eigen	  tempo,	  zich	  een	  stuk	  beter	  voelen	  dan	  toen	  ze	  binnenkwamen,	  
opbloeien,	  in	  hun	  kracht	  komen	  te	  staan,	  ontdekken	  wat	  ze	  willen	  en	  waar	  hun	  talent	  ligt	  en	  daar	  
werkervaring	  in	  opdoen,	  waardoor	  hun	  kansen	  op	  een	  goede	  toekomst	  toenemen.	  
	  
We	  zijn	  ambitieus	  en	  willen	  verder	  groeien.	  In	  ons	  Beleidsplan	  2014-‐2017	  leest	  u	  onze	  plannen	  voor	  
de	  toekomst.	  
	  
	  


