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Widdonck-Talentendonck

Jongeren én werkgevers begeleiden en ontzorgen

Nieuwe
programmapartner
WDTD: PSW Werk
Maximale ontwikkelkansen in
onderwijs, zorg en werk voor kinderen
en jongeren in een kwetsbare positie.
Daaraan werkt Aloysius samen met
partners in het programma WiddonckTalentendonck op het Widdonckterrein
in Heibloem. Onlangs haakte ook PSW
Werk aan. Manager Frank Knols ziet
veel kansen.

Manager PSW Werk Frank Knols in de Graasj in Roermond: een bruisende ontmoetingsplek waar jong en oud
leerwerkervaring kan opdoen in onder meer een binnenspeeltuin, restaurant, atelier en een cadeaushop.
Wellicht kunnen jongeren hier vanuit Widdonck-Talentendonck ook aan de slag.

“Wij werken al langer samen met scholen van de
Aloysius Stichting”, vertelt manager Frank Knols
van PSW Werk. “Zo werkt onze jobcoach in KEC
De Donderberg in Roermond en kennen we ook
De Ortolaan in Heibloem goed.” Knols denkt dat
PSW Werk breder veel kan betekenen voor
Widdonck-Talentendonck.
Niet voor iedereen is een diploma de beste weg naar
een zelfvoorzienende toekomst. Ook leren in de
praktijk kan een goede route zijn op weg naar een
baan. PSW Werk biedt daarvoor stage- en leerwerkplekken en begeleidt zowel jongeren als werkgevers.
“Wij ondersteunen en ontzorgen”, vat Knols samen,
“zodat organisaties geen ‘gedoe’ hebben als zij
iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een
kans geven.”
Maatwerk op de werkvloer
In de praktijk betekent dit altijd maatwerk en zo
intensieve begeleiding op de werkvloer, als nodig is.
De één begint met een uur werken per dag en krijgt
één op één ondersteuning, andere jongeren gaan op
groepsstage. “We gaan pas weg als een jongere het
alleen kan en goed is ingewerkt. Het plaatsen van
jongeren is mooi, maar zij moeten hun baan vooral
behouden.”

Knols is sinds kort betrokken bij WDTD en ziet allerlei mogelijkheden. “Op het terrein kunnen jongeren
aan de slag in het groenonderhoud, dierverzorging
en ook de praktijklokalen bieden allerlei mogelijkheden. Zijn jongeren eraan toe, dan kunnen zij ook
buiten het Widdonckterrein op stage bij organisaties
in Heibloem of in de regio.”

PSW Werk begeleidt mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt bij het vinden en behouden
van een baan en ondersteunt werkgevers
en verwijzers. PSW Werk werkt volgens de
Participatieladder: een meetinstrument die
vaststelt in hoeverre een jongere meedoet in de
samenleving. Doel is iemand zo hoog mogelijk
te laten klimmen op de ladder.
pswwerk.nl

“We gaan pas weg als
een jongere het alleen
kan en goed is ingewerkt”
Programma als vliegwiel
De uitdaging is dat alle partners hun expertise bij
elkaar brengen en doen waar zij goed in zijn en wat
jongeren nodig hebben. “Ik merk dat de WDTDpartners vanuit deze visie werken. Het programma
kan als vliegwiel werken om jongeren de plek te
bieden die zij verdienen.”
→ O
 ok meedoen met Widdonck-Talentendonck?
Kijk op wdtd.nl of neem contact op met
programmamanager Wim Nederlof via
info@wdtd.nl of 06 51 28 71 59.

Aloysiusschool De Ortolaan voor voortgezet speciaal
onderwijs, Zorggroep Hilzijn en Combinatie Jeugdzorg
werken als kernpartners van WDTD ook nauw samen
met het programma Bruggen Bouwen, dat de aansluiting
tussen speciaal onderwijs en mbo en arbeidsmarkt
verbetert.
bruggenbouwen.eu
→ Lees op de volgende pagina’s meer over
Widdonck-Talentendonck!

