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Deelnemers Meer Kansen Voor Jongeren 

 

1. Stichting Click Jongeren in Den Haag 

Project: Click Corner 2.0 

Partner: ROC Mondriaan 

Click Corner ondersteunt jongeren die uitvallen op het MBO bij de oriëntatie op en/of 

toeleiding naar een passende opleiding of baan. Dat doen ze door de inzet van vrijwilligers; 

ervaringsdeskundigen als peer-to-peer coaches. Click Corner heeft ervaring met al coaching 

binnen de school en wil dat nu verbreden naar coaching buiten de school met nieuwe 

doelgroepen: van preventief naar curatief.  

 

2. Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk CMWW in Brunssum-

Onderbanken 

Project: Next Step Perron045 

Partner: ISD BOL (sociale dienst) 

Next Step Perron045 wil jongeren in Zuid-Limburg met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

uit hun isolement en kwetsbare positie halen. Next Step heeft vanaf 2012 ervaring met hun 

aanpak. De stichting wil de methodiek nu uitbreiden naar een nieuwe doelgroep en deze 

jongeren ook richting werk begeleiden. Met de  vernieuwde methodiek gaan vrijwilligers de 

komende 3 jaren zo’n 90 jongeren van die doelgroep begeleiden.  

 

3. Nederlandse Federatie van Ouders van Dove Kinderen, FODOK in Houten 

Projectnaam: You2Work 

Partner: Werkpad, onderdeel van Kentalis 

You2Work richt zich specifiek op dove en slechthorende jongeren die wel hun opleiding 

hebben afgerond, maar vervolgens geen werk kunnen vinden en steeds verder geïsoleerd 

dreigen te raken. Stapsgewijs worden de jongeren begeleid en  leren ze weer mee te doen in 

de samenleving. De jongeren worden ondersteund door een betaalde mentor en door een 

maatje (een vrijwillige ervaringsdeskundige) uit de doelgroep.  

 

4. Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem e.o. in Haarlem  

Projectnaam: Meer jongeren een goed toekomst perspectief  

Partner: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters (RMC) 

Stichting Bedrijf en Samenleving Haarlem e.o. begeleidt kwetsbare jongeren uit het praktijk-, 

voortgezet speciaal- en middelbaar beroeps onderwijs naar economische zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid. Mentoren uit bedrijfsleven en student-coaches uit het MBO  begeleiden de 

jongeren bij het werken aan individuele toekomstplannen, overgangsbeslissingen in het 

onderwijs en toeleiding naar stages, leer-werkervaringsplaatsen of een baan.  

 

5. Stichting Blik op Talent in Amsterdam 

Projectnaam: Echte mannen/ Echte vrouwen hebben discipline 

Partner: New Sport Challenge 

Stichting Blik op Talent maakt van kwetsbare jongeren ‘Amsterdammers met zelfdiscipline en 

een doel’. Zij doen dat door te werken aan de persoonlijke én de fysieke ontwikkeling van de 

jongeren. Met sport- en bokstrainingen wordt de zelfdiscipline en de mentale en fysieke 
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gesteldheid versterkt. Vervolgens krijgen de jongeren ondersteuning en trainingen van 

vrijwilligers en worden ze begeleid bij toekomstoriëntatie en doen van vrijwilligerswerk.   

 

6. Plusgroep, onderdeel van de Stichting Cardea Jeugdzorg in Leiderdorp 

Projectnaam: Plus-studenten 

Partner: MBO Rijnland en ROC Mondriaan 

Plus-studenten zijn studenten van het 3e leerjaar sociale studies van het MBO die zich in 

teams op MBO-scholen gaan inzetten voor scholieren die dreigen uit te vallen. Op de scholen 

bieden de teams consultatie en advies, bemiddeling en coaching. De Plus-studenten worden 

ondersteund door ‘matchmakers’ van de Plusgroep voor intervisie en werkbegeleiding.  

 

7. Stichting ContourdeTwern in Tilburg 

Projectnaam: BeChallenged013+ (BCO13+) 

Partner: Praktijkcollege Tilburg 

BeChallengedO13+ wil leerlingen in het praktijkonderwijs en ‘uitgevallen’ jongeren 

ondersteunen bij het opdoen van positieve praktijkervaringen, het verbeteren van zelfinzicht 

en het versterken van vaardigheden. De uitgevallen jongeren worden peercoach voor de 

leerlingen van het praktijkonderwijs. De aanpak kent verschillende onderdelen en werkt 

getrapt aan het ontdekken van persoonlijke talenten, stellen van doelen, werken aan 

vaardigheden en toeleiding naar vrijwilligerswerk en betaald werk. 

  

8. Stichting DOK21 in Rotterdam 

Projectnaam: DOK21 

Partner: LMC Het Praktijk College Charlois 

DOK21 wil jongeren uit het praktijkonderwijs in de leeftijdsgroep van 16-18 jaar beter 

voorbereiden op een (werkend) leven in de 21e eeuw.  De aanpak is gericht op het ontdekken 

van talenten en betere toeleiding naar stage en werk. Op de praktijkschool worden 

gastlessen, workshops en trainingen gegeven deels door vrijwilligers. Daarnaast werkt iedere 

leerling aan een persoonlijk ontwikkelingsplan.  

 

9. Stichting Kandidatennetwerk in Amsterdam 

Projectnaam: Top@Work 

Partner: ROC TOP 

Top@Work richt zich op jongeren die (dreigen) uit (te) vallen uit het MBO-1 van het ROC 

TOP. De aanpak bestaat uit groepstrainingen gericht op o.a. het versterken van 

zelfvertrouwen en eigen kracht;  omgaan met obstakels en teleurstellingen; werken aan een 

realistisch toekomstplan; presentatievaardigheden en creëren van een netwerk. Verder gaan 

jongeren op werkbezoeken bij werkgevers en krijgen ze ondersteuning bij het vinden van 

stages en werk. De jongeren worden daarin persoonlijk gecoacht door getrainde vrijwilligers.  

 

10. Stichting KEaRN Welzijn Burgum 

Projectnaam: ’t Stationnetje: kansen met jongeren 

Partner: lokale afdeling FNV Tytsjerkstradeel 

Dit voor en door jongeren initiatief wil jongeren zonder werk of afgeronde opleiding, of die 

daaruit dreigen uit te vallen, een plek bieden om te werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling en het vinden van een plek in de samenleving. De aanpak kent 3 sporen: naar 

werk, naar school en naar persoonlijke ontwikkeling. Jongeren worden gekoppeld aan 

mentoren en peer2peer coaches uit dezelfde doelgroep. De activiteiten vinden plaats in een 

oud stationsgebouw dat wordt omgebouwd tot een jongerencentrum.  
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11. Stichting LEFteam in Maastricht 

Projectnaam: LEFteam 

Partner: Humanitas 

LEFteam begeleidt jongeren ‘uitvallende’ en ‘overbelaste’ jongeren naar zinvolle 

dagbesteding, werk of school. Voor de voorlichtingsactiviteiten worden Lefteams van 

ervaringsdeskundige jongeren als voorlichters en maatjes ingezet. De groep ‘overbelaste’ 

jongeren wordt begeleid in Coöperatie Blauwdorp, een op antroposofische basis geschoeide 

‘talentontdekplek’. Daar werken de jongeren, onder begeleiding van vrijwillige LEFcoaches 

binnen de werkgebieden bakkerij, eventmanagement en promotie, ICT en horeca.  

 

12. Stichting Onderwijs Voorrang Eemland, SOVEE in Amersfoort 

Projectnaam: EVA &Co 

Partner: MBO Amersfoort 

EVA &Co is een samenwerking tussen SOVEE en MBO Amersfoort  besloten. SOVEE biedt 

leerlingen van de Entreeopleiding voor Anderstaligen (EVA) een vrijwillige coach. Doel is de 

jongeren te begeleiden en zo hun kansen op een diploma of certificaat dan wel werk te 

vergroten.  De begeleiding richt zich op verschillende leefdomeinen. Daarnaast worden 

Nederlandstalige MBO-leerlingen aan anderstalige leerlingen gekoppeld. Door op school 

activiteiten te organiseren ontmoeten EVA-leerlingen en andere leerlingen elkaar. 

 

13. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond, SPIOR in Rotterdam 

Projectnaam: Rotterdam’s got more talent 

Partner: Albedacollege 

Rotterdam’s got more talent richt zich op jongeren met een niet-westerse achtergrond die uit 

het onderwijs zijn uitgevallen of dreigen uit te vallen en zich (vaak) niet verbonden voelen 

met de Nederlandse samenleving. Het initiatief heeft al ervaring met deze aanpak, maar wil 

die nu verstevigen door ook expliciet toe te leiden naar werk, meer aandacht te besteden aan 

identiteitsvraagstukken en meer samenwerking met relevante partners te zoeken.   

 

14. Stichting Raster in Deventer 

Projectnaam: Meer kansen voor jongeren in Deventer 

Partner: ROC Aventus 

Het initiatief richt zich op voortijdig schoolverlaters, thuiszitters en jongeren die dreigen uit te 

vallen uit de ROC opleidingen. De aanpak was tot nu toe vooral preventief van aard, maar nu 

wil men uitbreiden met een curatieve aanpak. Raster wil niet alleen jongeren activeren, maar 

ook ondersteuning bieden bij toeleiding naar opleiding en/of baan.  

 

15. Stichting Scoren doe je samen in Nijmegen  

Projectnaam: Move2work 

Partner: ROC Nijmegen 

Move2work wil kwetsbare jongeren ‘school- en/of werkfit’ maken en een duurzame stap laten 

maken richting startkwalificatie of werk. De jongeren volgen een beweegprogramma met 

activiteiten als sport, spel, fitness en weerbaarheidstrainingen. Daarnaast krijgen ze peer-to-

peer begeleiding door vrijwillige coaches aan de hand van een persoonlijk doelenplan. Het 

initiatief bouwt voort op eerdere succesvolle ervaringen met deze aanpak. 

 

16. Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat in Mijdrecht 

Projectnaam: Leerwerkplaats De Ronde Venen 

Partner: Stichting Reinaerde (zorginstelling) 

De leerwerkplaats is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren met veel 

problemen en zonder werk of onderwijs. Jongerenwerkers en vrijwilligers ondersteunen 
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jongeren bij het oplossen van persoonlijke problemen, het werken aan zelfvertrouwen en 

toekomstplannen, het opdoen van positieve leer-werkervaringen (onder andere in de eigen 

werkplaats) en het maken van vervolgstappen naar werk, opleiding en/of dagbesteding.  

 

17. Stichting Sport4connect in Delfzijl 

Projectnaam: Ik ben, omdat Wij zijn 

Partner: jongerenwerk van SWD en ASWA  

Sport4connect helpt jongeren die (dreigen) uit te vallen op school of zonder perspectief thuis 

zitten. Door het opdoen van positieve ervaringen en door de jongeren  te motiveren voor 

begeleiding naar opleiding of werk. De aanpak is een combinatie van sporten en persoonlijke 

begeleiding. De sportactiviteiten activeren de  jongeren en maken ze gemotiveerd om 

volgende stappen te zetten in hun leven. Daarbij worden ze begeleid door vrijwillige maatjes, 

zowel bij het sporten als bij andere activiteiten zoals zoeken van (vrijwilligers)stages, werken 

aan persoonlijke problemen of vinden van werk.   

 

18. Stichting Twisted in Almere  

Projectnaam: De Belofte 

Partner: JMW (afdeling Horeca van Tempo Team) 

De Belofte biedt jongeren die de aansluiting met het onderwijs en/of de arbeidsmarkt 

(dreigen te) missen een leer-werk route. Hun aanpak is gericht op toeleiding naar betaald 

werk of regulier onderwijs in de horeca. De Belofte bouwt deels voort op eerdere ervaringen, 

maar breidt nu uit naar een complete, alternatieve leer-werk-praktijkopleiding.  Vrijwillige 

coaches en begeleiders, (gast)docenten, leermeesters, een horecabedrijfsleider en 

zogenaamde masters verzorgen de verschillende programmaonderdelen.  

 

19.  Stichting Van Hier Naar Daar in Nijmegen 

Projectnaam: Jongeren met een afstand nieuwe kansen bieden op de arbeidsmarkt 

Partner: Stichting Moria 

De stichting brengt kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs, of die daar zijn 

uitgevallen, vakvaardigheden bij waardoor zij beter bemiddelbaar worden naar werk. Dat 

doen ze door het bieden van (snuffel)stages en leer-werk-ervaringsplaatsen bij de ongeveer 

30 kleine bedrijven, sociale ondernemingen, die met de stichting zijn verbonden. De stichting 

beheert de panden waar de ondernemingen zijn gehuisvest en verzorgt ook de coaching van 

de werkgevers die de jongeren begeleiden bij de stages en leer-werkervaringsplaatsen. 

 

20. Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, SWWH in Hoogeveen 

Projectnaam: MOOV (Met Onderwijs en Ondersteuning Verder) 

Partner: Alfa College of Wolfs Bos College 

MOOV is een nieuw initiatief in Zuid Drenthe. MOOV ondersteunt jongeren zonder 

startkwalificatie bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan of een betere 

participatie in de samenleving. Een vrijwilliger wordt als maatje gekoppeld aan de jongere.  

 

21. Stichting ZorgDat in Harderwijk 

Projectnaam: Werk voor je Toekomst 

Partner: Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk 

Werk voor je Toekomst richt zich specifiek op jongeren met een migratieachtergrond. 

ZorgDat begeleidt jongeren met een Turkse of Marokkaanse achtergrond, die (dreigen) uit 

(te) vallen op school richting opleiding of werk. Zij krijgen individuele coaching door 

jongerenwerkers en mensen uit het bedrijfsleven.  

Jongeren sluiten het traject af met een ceremonie waarbij ze een presentatie houden.  


