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200 jongeren in Noord-Holland Noord kunnen via
’maatschappelijke diensttijd’ toekomst uitstippelen:
gemeenten krijgen bijna miljoen euro rijkssubsidie

Veel jongeren zijn zoekende naar de opleiding of baan die het beste bij hun past.
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In totaal 200 jongeren tussen de 16 en 27 jaar uit Noord-Holland Noord
kunnen in 2020 en 2021 via zogenoemde ’maatschappelijke diensttijd’ bij
bedrijven en instellingen ontdekken over welke talenten zij beschikken en
waar hun verdere toekomst ligt.
Een door Alkmaar ingediend subsidieverzoek voor dit project namens 18
gemeenten is door het rijk gehonoreerd met zo’n miljoen euro.
Zoekende
,,Doel is dat jongeren die nu nog zoekende zijn ervaring opdoen, er achter komen
wat ze willen en via coaching en training de juiste studie- of loopbaankeuze
maken’’, vertelt coördinerend projectleider Femke Blokker.

Zij is adviseur bij RPAnhn (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid NoordHolland Noord), een samenwerkingsverband tussen gemeenten, UWV,
Ontwikkelingsbedrijf NHN, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties.
Vrijwillige stages
,,In principe lopen ze vrijwillige stages van een half jaar. Het gaat om acht groepen
van 25 jongeren, die we laten draaien. Er worden ook workshops verzorgd en er
zijn wekelijkse terugkommomenten. Via de maatschappelijke diensttijd vergroten
zij hun netwerk en bouwen hun cv op of uit.’’
De eerste lichting gaat medio januari van start. Zowel deelnemers als organisaties
kunnen hun belangstelling via e-mail kenbaar maken: femkeblokker@rpa-nhn.nl.
Voorwaarde voor jongeren is dat zij gemotiveerd zijn en een half jaar minimaal 20
uur per week beschikbaar zijn. Van bedrijven en instellingen wordt gevraagd dat zij
zorgen voor een vaste werkplek, begeleiding en specifieke opdracht.
Praktijkschool
,,Het mooie aan dit project is dat er geen beperkingen zijn: iedereen kan meedoen,
van praktijkschool tot aan universitaire opleiding’’, stelt de projectleider. ,,We
houden een datingsessie om kandidaten te matchen met werkgevers. De koppeling
moet kloppen, iedereen moet daar gelukkig mee zijn.’’
De uitvoering is in handen van welzijnsinstantie MEE & De Wering,
Starters4Communities (training/ontwikkeling), jeugdzorginstelling Parlan en
Calibris (adviesbureau voor leer-/werktrajecten).

