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WAAROM ?

� De jeugd heeft de toekomst is het motto, maar dan moet er wel toekomstperspectief  zijn;

� Niet iedereen kan goed leren op school; 

� Wel de handen uit de mouwen steken en leren door het te doen!!!

� Dat is de doelgroep waar De Werkplaats-Groningen voor bedoeld is;

� In samenwerking met het bedrijfsleven een toekomst bieden voor die jongeren, 

      die het niet lukt in de schoolbanken hun kwaliteiten te laten zien.



VOOR WIE ?
Voor een groep van circa 750 jongeren in de leeftijd van 18 - 27 jaar in de Stad 
Groningen  met startkwalificatie, maar in een zorgtraject,  zonder startkwalificatie met 
een groot gebrek aan werknemersvaardigheden: 

�VSO en PrO leerlingen / ex Wajong
�Uitval MBO, jongeren die met hun handen willen werken en leren
�Entree kandidaten: niet toegelaten, uitvallers, gediplomeerden zonder werk
�Thuiszitters / bijstand / niet school, wel leerbaar
�Zonder starkwalificatie / met startkwalificatie
�Motivatie aantoonbaar en/of aanboorbaar 

Vooral voor jongeren:
�Met afstand tot de arbeidsmarkt
�Leerbaar
�Gemotiveerd om te werken
�Affiniteit met een bepaalde werksoort



HOE?

� Opleiden op basis van echt werk;

� Toewerken naar Start kwalificatie;

� Kortdurend, overzichtelijk en vooral doen (tijdpad branche afhankelijk);

� Uitstroom naar werk (betaald of werkervaring);

� Match tussen werkgevers en potentiele werknemers. 

Inrichting Werkplaats-Groningen
� Met carrousel van vakrichtingen;

� Waarin gewerkt wordt aan opdrachten van de werkgevers;

� Onder leiding van werkmeesters uit de praktijk.



MET WIE ?

� Gemeente Groningen (diverse afdelingen)

� Arbeidsmarktregio Groningen

� Elker Jeugd en Opvoedhulp

� Het Poortje Jeugdinrichtingen

� Noorderpoort en Alfa-college

�  Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (centraal en provincie)

�  Hanzehogeschool

�  RMC en leerplichtambtenaren

�  RBO



MAAR VOORAL OOK MET 

� Werkgevers die behoefte hebben aan “gouden handjes”, die vanuit hun MVO-visie de 
deelnemers van De Werkplaats een baan, werkervaringsplaats of stageplek willen 
aanbieden;

� Werkgevers die aan een gemeente verbonden zijn (via social return en afspraakbanen);

� Werkgevers die “eenvoudig” werk hebben waar geen diploma aan verbonden is, of werk 
hebben op niveau 1 en/of 2;

� Uitzendbureaus die als uitstroom op De Werkplaats willen fungeren of waarbij 
deelnemers in een vervolgtraject kunnen instromen.



WAAROM NOG MEER

De Werkplaats:
� Geeft uitvoering aan de gezamenlijke maatschappelijke opdracht van gemeente, 

maatschappelijke organisaties en werkgevers; 
� Biedt kansen en perspectief op werk voor de doelgroep;
� Draagt bij aan de besparing op de toekomstige kosten van zorg en collectieve 

voorzieningen (social return on investment);
� Is een door vele partijen gewenste voorziening tussen onderwijs en arbeid;
� Is voor verwijzers / toeleveranciers een aantrekkelijk en nieuw initiatief;
� Vormt een “doe” en leer- en werkomgeving met overzichtelijke trajecten;
� Creëert een platform waar Elker / Het Poortje en (maatschappelijke) organisaties, 

gemeenten en werkgevers op arbeidsmarktniveau in samenwerken en acties op elkaar 
afstemmen;

� Biedt mogelijkheden voor expertise-overdracht. 



MAAR VOORAL VOOR

Jongeren die tussen 
wal en schip dreigen te vallen



INNOVATIE BUDGET

� Plan is gereed en vertaald in business-case 

� Start in de loop van 2016 (30 deelnemers)

� Gemeente Groningen belangrijke partner
�    Leerling zaken
�    RMC
�    Jongeren en Loonkosten subsidies 

� Aanvraag incidentele startsubsidie voor de starts van De Werkplaats-Groningen
� Aanloopkosten medewerkers
� Machines
� Gereedschappen
� Inrichting huisvesting

� Incidentele kosten op basis van 50/50 co financiering



DE WERKPLAATS - GRONINGEN

Contactpersonen:

Wybe Cnossen, Voorzitter Raad van Bestuur Het Poortje - Elker

Sipko Biemold, Directeur Portalis Onderwijs en Arbeidstoeleiding


