Startersbeurs!

De kickoff voor jou op de arbeidsmarkt!
Eelke de Haan & Alexandra van der Graaf werken dankzij de Startersbeurs bij Het Plein
Zutphen, een verzamelpunt voor werk, inkomen en participatie voor burgers in Zutphen en
Lochem. Hieronder lichten zij in een duo-interview toe hoe zij de startersbeurs tot nu toe
ervaren.

Eelke (24) uit
Wenum-Wiesel is
net afgestudeerd
en ziet de
Startersbeurs
als een unieke
kans om door
te stromen naar
betaald werk.
Deze werkervaringplek zorgt ervoor
dat hij beter in de markt komt te
liggen en zichtbaar is voor bedrijven.

Alexandra (26)
uit Zutphen
is al bijna
anderhalf jaar
werkzoekende
en merkt dat
werkervaring erg
zwaar weegt in
deze tijd. Zij
hoopt dat dit traject uiteindelijk zal
leiden naar een vaste baan.

Hoe ben je aan de Startersbeurs gekomen?
Ik heb Toegepaste Psychologie gestudeerd aan het
Saxion in Deventer. Tijdens mijn opleiding heb ik
een half jaar stage gelopen bij Delta te Zutphen als
re-integratie consulent, tevens heb ik in opdracht
van Delta mijn afstudeeropdracht uitgevoerd.
Irma te Brake, accountmanager bij Delta-Het
Plein, heeft mij tijdens mijn afstudeerproject
verteld over de Startersbeurs voor de functie
van Jongerencoach. Zij vond dit een passende
functie voor mij en het sluit zeer goed aan op mijn
opleiding. Kortom, dankzij Irma ben ik aan deze
Startersbeurs bij Het Plein gekomen.

Na bijna anderhalf jaar werkloos thuis te zitten
werd ik aan de hand van mijn creatieve cv benaderd
door een pleincoach (iemand die jongeren
begeleidt bij het vinden van een baan). Of ik
misschien interesse had in een werkervaringsplek
bij Het Plein Zutphen voor 32 uur per week voor
een periode van 6 maanden via de Startersbeurs.
Hij vond een vacature communicatie medewerker
wel aansluiten bij mijn cv en dacht dat het een
mooie kans zou zijn om mij verder te ontwikkelen
en om weer mee te doen in het arbeidsproces.

Hoe verliep het proces?
Nadat Irma te Brake mij de vacature van
jongerencoach bij Het Plein Zutphen toestuurde
heb ik via een motivatiebrief op de vacature
gesolliciteerd. Na een goed gesprek met Irma
en Ronald Heusschen, mijn huidige begeleider,
ben ik vanaf 1 oktober aan de slag gegaan als
jongerencoach. Mijn hoofdtaak is het begeleiden
en bemiddelen van jongeren bij het vinden van een
BBL-plek, Startersbeurs of regulier werk. Na het
gesprek met Irma en Ronald heb ik me aangemeld
via www.startersbeurs.nu. Vervolgens heb ik Het
Plein uitgenodigd om hun bedrijfsgegevens aan
te leveren. Tot slot heb ik een competentietest
uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van
mijn leerdoelen gedurende de 6 maanden. Na
goedkeuring van beide partijen met betrekking
tot de overeenkomsten ben ik aan de slag gegaan
met de Startersbeurs!

Nadat mijn pleincoach de vacature door gestuurd
had, heb ik er nog wel even over getwijfeld.
Aangezien de 500 euro, wat ik verdien bij een
startersbeurs, van mijn WWB uitkering wordt
afgetrokken. Toch heb ik gekozen voor een
startersbeurs omdat werk vinden gewoon niet
lukt en dit een kans is om toch werkervaring op
te doen en zo mijn netwerk te vergroten. Daarom
heb ik een gesprek aangevraagd bij Het Plein
om te praten over mijn mogelijke deelname als
communicatie medewerker. Na een goed gesprek
met Josine Groen van Communicatie bij Het Plein
& Irma te Brake van Delta ben ik aangenomen bij
Het Plein. Via de website van de Startersbeurs
hebben Het Plein en ik ons aangemeld en alles
wordt verder digitaal geregeld. Zelfs het tekenen
van je contract gaat online en wordt naar je toe
gemaild net als je competentielijst.

Wat is je achtergrond?
Na het behalen van mijn vwo-diploma ben ik
Toegepaste Psychologie gaan studeren aan
het Saxion te Deventer. Bij deze opleiding
heb ik mij gespecialiseerd in de hoofdstroom
Arbeid- en Organisatiepsychologie. Daarnaast
heb ik mij tijdens de opleiding verdiept in
Prestatiepsychologie. Voordat ik ben begonnen
bij Het Plein heb ik gewerkt als informant bij de
Belastingdienst. Ook ben ik tutor geweest op het
Saxion waar ik eerstejaars studenten onderwees
over de verschillende hoofdstromen van de
opleiding Toegepaste Psychologie.

Ik heb Reclame, Presentatie & Communicatie
gestudeerd aan het Nimeto te Utrecht. Wat
grotendeels
inhield;
etaleren
en
grafisch
ontwerpen. Een creatieve opleiding waar ik mijn
passie in kwijt kon. Na mijn afstuderen in 2009
kon ik door de crisis geen baan op mijn vakgebied
vinden. Toen ben ik gaan werken in de verkoop bij
Intertoys & Didi. Na mijn verhuizing naar Zutphen
ben ik terecht gekomen bij Piet Zoomers Modemall
Wilp als telefoniste, receptioniste & administratief
medewerker. Door de crisis werd mijn contract
na anderhalf jaar niet verlengd. Wel werk ik nog
steeds met veel plezier als vrijwilliger bij het
Kattendorp in Harfsen.

Denk je dat de Startersbeurs je gaat helpen om aan
een baan te komen?
Ja, ik denk dat het zeker helpt, anders was ik
er niet aan begonnen. Naast de werkervaring is
netwerken erg belangrijk en wie weet is er straks
wel een interne vacature vrij. Er is gebleken dat
50% van de jongeren via hun Startersbeurs een
baan heeft gevonden. Er zijn geen garanties, maar
je komt er zeker sterker uit. Het opleidingsgeld
van de Startersbeurs ga ik gebruiken voor
het volgen van cursussen en het behalen van
certificaten, ook hiermee versterk ik mijn positie
op de arbeidsmarkt.

Ik hoop het, net wat je zegt garanties heb je niet
maar het vergroot je kans wel, o.a. door recente
werkervaring toe te voegen aan je cv met nieuwe
kennis die je hebt opgedaan. Met het netwerk
van Het Plein erbij kun je zomaar via via ergens
in rollen. Ik heb eigenlijk nog helemaal niet
nagedacht over wat voor cursus ik zou willen
volgen van het opleidingsgeld wat je verdient bij
een Startersbeurs. Daar is het misschien ook nog
een beetje vroeg voor, aangezien ik pas een maand
bij Het Plein werk.

Hoe ziet je toekomst er qua werk uit?
Op dit moment vind ik dat lastig te zeggen, ik ben
pas net begonnen in de praktijk en kijk nog niet
zo ver vooruit. Tijdens mijn werk als tutor heb
ik met jongeren gewerkt en ook nu werk ik als
jongencoach met jongeren. Ik vind dit werk erg
leuk om te doen: het persoonlijke contact, het feit
dat ik dicht bij de doelgroep sta en de vraag naar
mannelijke begeleiders kan voor mij nog weleens
positief uitpakken. Ik hoop na de Startersbeurs
een baan te vinden in soortgelijk werk. Waar ik
met plezier mijn werk kan doen en mijn kwaliteiten
tot uiting kan laten komen.

Ik weet dat ik iets wil doen op het creatieve vlak,
anders was ik ook nooit aan mijn opleiding aan het
Nimeto begonnen. Ik word altijd enorm enthousiast
en geïnspireerd door succes verhalen van mensen
in ‘Flow Magazine’. Daar staan korte interviews in
van creatieve mensen die de stap hebben durven
zetten om voor zichzelf te beginnen. Ik weet dat
ik uiteindelijk ook voor mijzelf wil beginnen, maar
hoe dat er precies uit moet gaan zien is voor mij
nu gewoonweg nog een stap te ver. De tijd zal het
leren en wie weet staat mijn succes verhaal dan
wel in ‘Flow Magazine’ :)

Startersbeurs? Vertel mij meer!
Een unieke kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een zelf gevonden werkervaringsplek of via een
vacature op de site: www.startersbeurs.nu. Je krijgt de kans vakkennis te verwerven in de praktijk, een netwerk
op te bouwen en vergroot hiermee jouw kansen op een baan. Je ontvangt hiervoor een vergoeding. En de
resultaten zijn niet mis… 50% van de starters krijgt na de startersbeursperiode een contract aangeboden! Bekijk
de vacatures op www.startersbeurs.nu!

