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Soester stichting: een maatje als
opstap naar stageplek
24 uur geleden      3 minuten     Maatschappelijk    voorlezen

R

SOEST Door de inzet van ‘maatjes’ draagt de stichting Reconnact bij aan het
vergroten van participatiekansen op de arbeidsmarkt. Meerdere
doelgroepen zijn al met projecten aan bod gekomen, zoals mensen in de
bijstand en statushouders. Nu staat er een programma in de steigers voor
jongeren uit het mbo met een migratieachtergrond.

econnact is in 2013 ontstaan vanuit een burgerinitiatief in Soest
en opereert inmiddels niet alleen meer in de regio maar ook

bijvoorbeeld in Waddinxveen. De directeur van de stichting is Soester
Stan Uyland en plaatsgenoot Ab van der Hulst is adviseur en
kwartiermaker van het nieuwste project. ,,Alle activiteiten die wij
doen zijn gericht op uitzicht op werk”, licht Van der Hulst toe. ,,Bij
overheidsinstanties blijft een hoop liggen, met name de moeilijke
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Hulst: ,,10

procent van de
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stageplek, daar
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gevallen. Daarvoor initiëren wij lokale maatjesprojecten.” In het
nieuwste project gaan stagemaatjes leerlingen van niveau 2 van het
mbo begeleiden in het zoeken naar een stageplek. In de pilot zal dit
uitsluitend jongeren met een migratieachtergrond en een
taalachterstand betreffen. 

Uit onderzoeken van ROC Midden-Nederland en Hogeschool
InHolland blijkt dat 70 procent zich wel redt, 20 procent iets van
coaching nodig heeft en zeker 10 procent van de leerlingen van het
mbo niet aan een stageplek komt. Meestal ervaren zij
stagediscriminatie en een groot deel van die groep stopt vervolgens
helemaal met school. Van der Hulst: ,,Van dat cijfer ben ik zelf wel
geschrokken.” Door de inzet van maatjes kan dit percentage met
meer dan de helft worden teruggebracht, denkt hij. Dat is immers
met andere projecten ook gelukt. Een maatje heeft meerdere
functies, legt hij uit. Ten eerste voorkomt een maatje sociale
uitsluiting van de kwetsbare leerling. Daarnaast is hij of zij een coach,
zoals bij het schrijven van een sollicitatiebrief en de opstelling tijdens
een kennismakingsgesprek.

WEGWIJS De leerlingen uit de
doelgroep moeten echt wegwijs
gemaakt worden in de gewoontes en
taalvaardigheden die nodig zijn om
mee te kunnen doen in de
Nederlandse samenleving. Veel
beeldspraak wordt bijvoorbeeld niet
begrepen. Ze bevinden zich dan in een
situatie waar ze geen raad mee weten,
en dat vereist intensieve begeleiding.

En daar is op de ROC’s geen capaciteit voor, weet Van der Hulst.
Daarom werkt ROC Midden-Nederland nu graag samen met
Reconnact. 

KANALENEILAND Het eerste stagemaatjesproject vindt plaats in de
stad Utrecht, onder meer met jongeren uit de wijk Kanaleneiland.
Elke leerling krijgt een begeleider en daarmee verschilt dit project
van andere maatjesprojecten. Ook de maatjes gaan er anders uitzien.
Waar de tweehonderd vrijwillige maatjes in het bestand van
Reconnact over het algemeen goed opgeleid zijn en een hogere
leeftijd hebben, mikt Reconnact nu op jongeren van tussen de 20 en
35 jaar. De kloof wordt anders te groot tussen vrijwilligers en
leerlingen, zegt Van der Hulst.

GELIJKHEID ,,Onze vrijwilligers zijn zeer betrokken en deskundig
maar als je drie generaties moet overslaan, heb je toch andere skills
nodig.” Zodoende is Hogeschool Utrecht bij het project betrokken
geraakt, om ‘op basis van een soort gelijkheid in de generaties iets te

“Veel	beeldspraak
wordt	bijvoorbeeld
niet	begrepen.	Ze
bevinden	zich	dan	in
een	situatie	waar	ze
geen	raad	mee
weten”
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kunnen doen’. Het liefst met vierdejaars studenten die raakvlakken
hebben met de materie, bijvoorbeeld omdat ze een opleiding volgen
in de sociaal-juridische of maatschappelijke dienstverlening. Het mes
snijdt overigens aan nog meer kanten, want werkgevers staan te
springen om jonge medewerkers en de overheid bespaart op kosten
die jeugdwerkloosheid met zich meebrengt. Dit is overigens ook het
thema van het jaarlijkse Prinsjesdagontbijt op 24 september in de
Soesterduinen.  

In januari is de aftrap van het project Stagekansen door
Stagemaatjes.

Door Hans Veltmeijer
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