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Meer mensen aan het werk
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Aan de slag zonder startkwalificatie, met taalachterstand
of als herintreder?

Foto: Tabitha Turner

Nooit te oud,
te jong of
te beperkt
om te leren
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Zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten en vervolgens uit beeld raken. Met taalachterstand of cultuurverschil je buitengesloten voelen. Door leeftijd en te weinig relevante werkervaring niet worden gezien. Het kan anders.
Door deze ongunstige startcondities niet langer als een
probleem te zien kunnen we meer mensen vanuit kwetsbare posities op hun plek krijgen in West-Brabant.

“Je hebt mensen die zeggen dat het glas half
leeg is. En mensen die zeggen dat het glas half
vol is. Ik ben van die laatste categorie. Een
startkwalificatie vind ik heel belangrijk. Toch
is dat ook maar een momentopname. Ik heb er
moeite mee als mensen zeggen dat je zonder
startkwalificatie niet aan het werk kunt. Dat
mag nooit het vertrekpunt zijn, net als te oud,
te jong en te beperkt. Kijk naar de mogelijkheden van elk individu. Ook als het gaat om een
startkwalificatie. Er kunnen omstandigheden
zijn waardoor je nog niet aan leren toe bent of
komt. Dat betekent echter niet dat die kans
voorgoed voorbij is. Ik geloof dat iedereen zich
in zijn leven kan ontwikkelen. Als je merkt dat
mensen zich willen bekwamen voor werk of
maatschappij, moet je dat organiseren.” Aan
het woord is Miriam Haagh, wethouder Gezondheid, Wijkaanpak en Leren van de Gemeente Breda.

Belangrijk is dat we niet
kijken wat iemand niet
kan en heeft, maar wat
diegene wel kan en heeft.
“Het herkennen van talent is erg moeilijk. Voor
mensen die nog geen startkwalificatie hebben,
is het ontdekken van hun talent zonder hulp
vaak onmogelijk. Ik zie regelmatig dat mensen
zich willen ontwikkelen, maar niet weten
waar ze moeten starten. Hoe ze zich met hun
specifieke talenten kunnen kwalificeren voor
de arbeidsmarkt. Sommige sectoren staan te
schreeuwen om arbeidskrachten. Tegelijkertijd
zitten in een of andere kaartenbak legio mensen met talenten die niet herkend en erkend
worden. Zij wachten op een wonder. Dat gaat
niet werken.”

Meer mensen aan het werk

In Breda zijn een aantal voorbeelden te
vinden van projecten die erop gericht zijn
mensen niet alleen via reguliere scholingstrajecten maar ‘al doende lerend’ aan een
startkwalificatie te helpen. Onder het mom
‘meer mensen gaan met perspectief aan het
werk’ is men aan de slag gegaan.
“We willen in Breda investeren in onderwijs
dat zorgt voor één rechte lijn naar werk” zo
verduidelijkt de wethouder. “BouwSchool
Breda is hier een mooi voorbeeld van. Bij dit onderwijsinitiatief is de bouwsector uit de regio
leidend. Ondernemers zijn eigenaar. Mensen
zonder startkwalificatie kunnen er aan de slag.
Dat werkt. Het blijkt bovendien een perfecte
springplank voor statushouders. Ze leren een
vak, kunnen snel richting een baan en leren in
de BouwSchool tegelijkertijd Nederlands. En
er zijn ook heel veel zij-instromers die via de
BouwSchool naar ander werk worden geleid.”
“Het succes van BouwSchool Breda heeft ons
aan het denken gezet. We zijn voorstander van
een vergelijkbare aanpak in andere sectoren. In
lijn met de economische visies sluiten we convenanten met ondernemingen en onderwijsinstellingen om de aansluiting van het onderwijs
op de arbeidsmarkt verder te verbeteren. Een
logistiek- en zorgvariant van de BouwSchool
zijn al in de maak.”
Met deze ‘zorgschool’ richten gemeente en
zorgaanbieders zich op het invullen van alle
soorten vacatures in de zorg. Van helpende
in de thuiszorg tot verpleegkundige in het
ziekenhuis. De ‘zorgschool’ bedient daarbij
diverse doelgroepen. Het gaat om mensen
die van werk naar werk willen gaan en zich
willen omscholen. Maar ook om mensen die
geen werk hebben en in een bijstandssituatie verkeren.
Naast programma’s voor mensen zonder
startkwalificatie, voor herintreders zijn
er in Breda ook diverse programma’s voor
mensen met een taalachterstand. Aanpakken van laaggeletterdheid staat hoog op de
Bredase agenda en zo startte de gemeente
zelf met het scholingsprogramma ‘Taal en
Tablet’.
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Met de aanpak zorgschool
hebben we in in Breda al
tientallen vrouwen uit de
bijstand aan werk in de
zorg geholpen.
Met dit project hebben medewerkers van
Afvalservice Breda gewerkt aan hun digitale
vaardigheden, zodat zij voortaan met tablets
kunnen werken. Maar werken met tablets
bleek niet de eerste drempel. Tientallen
medewerkers hadden namelijk moeite met
het lezen en verwerken van informatie. De invoering van werken met een tablet bleek een
kans om deze laaggeletterdheid te bespreken
en er iets aan te doen.
“Het onderwerp laaggeletterdheid was nogal een
taboe en de directie moest sommige medewerkers overtuigen van het belang van leesvaardigheid. Maar het is gelukt. Alle medewerkers die in
aanmerking kwamen, hebben de cursus succesvol doorlopen.”
“Achteraf blijkt dat de ervaringen overwegend
positief zijn en dat de medewerkers zowel in hun
werk als privé profijt hebben van de cursus. Het
is zó mooi als je als wethouder op een podium
mag staan en een diploma mag uitreiken aan
mensen die altijd uit schroom hebben verzwegen
dat ze niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterdheid maakt mensen onnodig kwetsbaar.”mag
staan en een diploma mag uitreiken aan mensen
die altijd uit schroom hebben verzwegen dat ze
niet kunnen lezen en schrijven. Laaggeletterdheid maakt mensen onnodig kwetsbaar.”
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Aan het werk met
taken, vaardigheden
en competenties

Op de Marlijn Academie in Breda kunnen
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
een startkwalificatie halen. Het leren gebeurt in een reguliere werkomgeving met
perspectief op een praktijkverklaring en/
of een landelijk erkend MBO (deel)diploma.
Praktijkleren bij de Marlijn Academie slaat
een brug tussen uitstroom van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en de praktijkscholen en de mogelijkheid tot instroom in
het reguliere arbeidsproces.
Deelnemers van de Marlijn Academy zijn
een typische doelgroep waarvoor het lastig
is een startkwalificatie te halen, omdat de
theoretische kant hen niet ligt. Met een
zorgboerderij als basis worden op locatie
vaardigheden aangeleerd, waarmee de jong
volwassenen zelfvertrouwen en motivatie
opbouwen om naar externe arbeid te gaan.
De deelnemers krijgen binnen de zorgboerderij werkprocessen aangeboden om een
aantal disciplines in techniek, tuin, catering
of administratie onder de knie te krijgen. Als
ze hiermee klaar zijn, begint het zoeken naar
arbeidsplaatsen in hun eigen woonomgeving. Ze krijgen alle tijd die ze nodig hebben
om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen,
met als resultaat het behalen van een regulier diploma.

Naast de Marlijn Academy is er in Breda
ook het project ComPas – dat staat voor
Competentie Paspoort – voor vroegtijdig
schoolverlaters. Met een Competentie Paspoort maakt men alle vormen van leren en
ervaringen zichtbaar. ComPas stelt deelnemers in staat paden die ze hebben gevolgd
of gaan volgen, te laten erkennen op basis
van taken, vaardigheden en competenties,
om zo naar betaald werk te komen.
Het idee van ComPas komt overigens niet
uit Breda maar uit Antwerpen. Nieuw in
Breda is dat het gehele proces is gedigitaliseerd. Open badges vormen daarbij
de basis. Dit zijn digitale insignes die niet
gerelateerd zijn aan een bepaald diploma,
maar kijken naar wie je bent en wat je kan.
ComPas wil de arbeidsmarkt versterken
door kandidaten op niet traditionele beoordelingscriteria te selecteren, zoals
informeel leren, natuurlijke vaardigheden of
levenservaring.
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