ALBEDA STARTCOLLEGE EN BUZINEZZCLUB
HELPEN DOORSTROMEN

Geen jongere van
school zonder baan
TEKST INEKE WESTBROEK FOTO PETJA BUITENDIJK

Jongeren die hun entreeopleiding hebben afgerond kunnen in
een gat vallen, omdat zij geen baan hebben. In dat gat springt
het project Geen jongere van school zonder baan. In dit project,
waarin het Albeda Startcollege samenwerkt met de Buzinezzclub,
kunnen studenten van het Albeda Startcollege zich al tijdens hun
entreeopleiding oriënteren op de arbeidsmarkt.

Een jongen toont zijn groepsgenoten een
foto van een man op een berg: zijn keuze bij
de opdracht om een foto te zoeken die bij je
past, en iets zegt over de droom die je waar
wilt maken: ‘Die man ben ik. En die berg staat
voor wat ik wil bereiken.’
In het trainingsprogramma, gericht op het
vinden en behouden van een passende baan,
wordt regelmatig op die manier gewerkt.
‘Zo’n opdracht lijkt vaag’, zegt trainer en leider van het project, Tolga Ozcan, ‘maar het

is een manier om erachter te komen wat iemand wil, en welke stappen dit vraagt.’

MEMBERS
Doordat veel schoolverlaters met een mboniveau-1-kwalificatie geen passende baan
vinden, dreigen zij in een uitzichtloze situatie
te belanden. Om dit te voorkomen, startten
de Buzinezzclub, een organisatie die jongeren aan werk helpt met hulp van bedrijven,
en het Albeda Startcollege in februari Geen
Jongere van school zonder baan. Als ‘mem-

bers’ van de Buzinezzclub volgen studenten
van het Albeda Startcollege tijdens hun opleiding het vier maanden durende Buzinezzclub-doorstroomprogramma. Dit programma
helpt hen optimaal voor te bereiden op de
arbeidsmarkt. Vakken in hun beroepsrichting
volgen zij aan het Startcollege. Bij de Buzinezzclub worden zij tijdens het vier maanden durende traject gecoacht met een focus
op empowerment, solliciteren en het maken
van een carrièreplan. Netwerken staat op het
programma om de juiste contacten te vinden,
die hen verder brengen in hun carrière of om
een eigen bedrijf te beginnen. Als onderdeel
van hun persoonlijke coaching krijgen members ook toegang tot Rotterdamse netwerken van professionals en MKB-ondernemers.
Na afronding van het traject worden jongeren
drie jaar begeleid, onder andere door coaches
vanuit het bedrijfsleven.

KENTUCKY FRIED CHICKEN
‘Wij helpen jongeren erachter te komen wat
hun passie is en hoe ze daarnaartoe kunnen

WAT DOET DE BUZINEZZCLUB?
De Buzinezzclub is een trainingsprogramma, speciaal voor jongeren
gericht op het vinden van de juiste opleiding/baan, een BBL-werkplek,
studie of de start van een eigen bedrijf. Jongeren worden tot drie
jaar lang begeleid en krijgen persoonlijke coaching van experts uit
het bedrijfsleven. Verder geldt: eens een member, altijd een member.
Members kunnen er altijd terecht, ook ná deelname of tijdens de baan/
studie/onderneming.
www.buzinezzclub.nl

12 ROM 3

‘Ik heb mezelf
al beter
leren kennen’

werken’, schetst Laura van Halteren (directeur van het project): ‘de bedoeling is dat ze
niet blijven steken op een niveau-1-baan.
Handsley weet allang wat hij wil: filiaalhouder
worden van een sportzaak. Handsley: ‘Ik ben
gek op sporten, sportkleding en ga graag met
mensen om.’ Het komt hem niet aanwaaien,
beseft hij: ‘Superbelangrijk om bij een groot
doel eerst subdoelen te stellen. Als je gelijk je
hoofddoel wilt bereiken, haak je af omdat het
niet lukt.’ Met zijn bijbaan in de keuken van
Kentucky Fried Chicken heeft hij alvast twee
cruciale subdoelen bereikt: werk en dus geld
voor meer financieel evenwicht.

HUISJE-BOOMPJE-BEESTJE
Kennedy verwacht in het doorstroomtraject
achter zijn passie te komen. Dankzij de, zoals
hij het noemt, ‘wijze lessen’ is hij al een eind
op weg: ‘Ik heb mezelf al beter leren kennen.
Eigenlijk wil ik later huisje-boompje-beestje.
Daarvoor is geld nodig, dus een goeie baan. Ik
heb gemerkt dat ik van van koken en mooie
kleren houd, dus misschien wil ik kok worden,
of kledingontwerper.’
Kennedy voelt zich in ieder geval weer gemotiveerd om aan zijn toekomst te werken. Die

WAT IS HET STARTCOLLEGE?
Jongeren van 16 jaar of ouder zonder vmbo-diploma kunnen bij Albeda
Startcollege een entreeopleiding volgen, praktijkervaring opdoen en
een mbo-diploma halen. Het Startcollege gaat uit van de talenten van
jongeren en stelt geen eisen aan vooropleiding. Na de entree-opleiding
van één jaar kunnen jongeren doorstromen naar een mbo-opleiding
op niveau 2 of een baan zoeken als assistent. Entreeopleidingen zijn
er voor techniek, (facilitaire) dienstverlening, horeca, zorg, verkoop en
logistiek.

motivatie verdween nadat hij jarenlang op
een praktijkschool werd geparkeerd, terwijl
hij als citoadvies kaderberoepsgerichte leerweg meekreeg: ‘Er was nergens plaats. Later,
op het mbo, dacht ik dat de richting techniek
wel easy zou zijn, met dingen aan elkaar lassen, maar ik merkte dat het niks voor mij
was.’
Kennedy kreeg daarom de pest aan school,
maar dat is nu over. Hij heeft zelfs een belangrijk subdoel gehaald: op tijd komen. Zowel Kennedy als Handsley volgen het door-

stroomtraject met plezier: ‘Ik heb er altijd zin
in, de sfeer is supergoed.’

IDEAAL
Jamal Zarouil (docent en zorgcoördinator Albeda Startcollege) is blij met de intensieve
begeleiding door de Buzinezzclub: ‘Voorheen
lukte ons dit niet op die manier, door gebrek
aan tijd en middelen. Studenten die het traject volgen doen beter hun best, omdat ze
dankzij de trainingen meer vastigheid krijgen
en gericht naar een ideaal toewerken.’
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