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iets voor jou?

Een bedrijf waar je altijd al een oogje op had? Een organisatie vlak bij jou om de hoek? Een werkgever die je nog kent van stage, waar iemand
werkt die je kent of waar je een leuk artikel over hebt gelezen in de krant?

zie blz. 3

Ben jij een echte doener? Iemand die sneller leert in de praktijk dan in de klas?

Dan is de BBL misschien iets voor jou!

Je hebt er vast wel eens van gehoord, een BBL-plek. Maar wat betekent dit eigenlijk? En wat biedt het jou
voor kansen?
BBL is de afkorting van Beroepsbegeleidende Leerweg en is een combinatie van leren en werken. Dit betekent dat je per week één
dag(deel) op school bent en daarnaast minimaal 24 uur werkt. Dit werk doe je bij een erkend leerbedrijf.
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je bent jong en je wilt...

…

werk

Check dit!

Kijk op www.STARTERSBEURS.nu

Op zoek naar werk? Kijk dan eens naar:
de Startersbeurs
Veel werk – weinig werk
een BBL-plek
www.werk.nl
werk en opleiding bij Defensie
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je bent jong
en je wilt...
Deze krant is bedoeld voor jongeren uit de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en
Noord Veluwe* die op zoek zijn naar een baan, nadenken over een vervolgopleiding of
denken aan zij-instroom. Je vindt hier allerlei mogelijkheden in de regio. Wil je meer
weten? Kijk dan op welke website of bij wie je terecht kunt voor meer informatie of
een gesprek en wat er van jou verwacht wordt.
Klaar met school!
Je bent klaar met school. Heb je je diploma gehaald? Gefeliciteerd!
Het is best lastig om al precies te weten wat je gaat doen. Je kunt denken aan een
vervolgopleiding, zoals HBO, MBO BOL of MBO BBL, tijdelijk werk zoeken om te
bedenken wat je wilt, een baan zoeken die precies aansluit bij je opleiding en wensen,
misschien eerst nog een lange vakantie of vrijwilligerswerk – in Nederland of in het
buitenland.
Aventus School Ex 2.0
Wil je na je opleiding direct aan het werk, maar heb je nog niets kunnen vinden?
Aventus kan je in contact brengen met instanties die je verder helpen.
Dit schooljaar is het zogeheten School Ex 2.0 project ingevoerd bij Aventus. Zij brengen
in beeld wat examenkandidaten na hun schooltijd willen gaan doen. Doorleren of
werken? En wat doe je als je het nog niet weet? Elke examenkandidaat krijgt hierover
een gesprek met zijn leertrajectbegeleider en vult een speciaal School Ex 2.0 formulier
in. De gegevens van de studenten die nog geen werk hebben gevonden geeft Aventus
door aan de instanties in de regio die gediplomeerden verder helpen aan werk. Zo
werken we samen aan het ‘samen werk maken van werk’.
* Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet,
Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen

Voor meer informatie
Jongerenloket
Jongerenloket
Jongerenloket
Jongerenloket
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Deventer:
Apeldoorn:
Zutphen:
Harderwijk:

140 570
055 – 580 2000
0575 - 595 700
0341 - 462 500
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Verder leren? Dat kan!

Gemakkelijker een baan als je weet wat werken is

vervolgopleiding
leren&werken
zij-instroom

Startersbeurs: werkervaringsplek met opleidingspotje

De Aventus Entreeschool
De Aventus Entreeschool is voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs die
geen (vmbo)diploma hebben gehaald. Ook als je wat ouder bent en je hebt nog
geen diploma op zak, terwijl je weer graag aan het werk gaat of een studie wilt
volgen, dan kun je terecht bij de Aventus Entreeschool. De opleiding duurt een
jaar. Een diploma van de Entreeschool is een opstap naar een vervolgopleiding
(niveau 2) binnen het mbo of geeft toegang tot de arbeidsmarkt.

Vroegtijdig van school? Deventer
werkgevers raden VAKWERK aan
VAKWERK staat voor VAKmanschap en maatWERK en is erop gericht
vroegtijdige schoolverlaters aan het werk te helpen of te ondersteunen bij
scholing. Het Jongerenloket van de gemeente, Deventer Werktalent, Aventus en
Pactum (jeugd- en spoedhulp) zijn er samen voor jou!
Kijk op www.deventerscoort.nl voor meer informatie

vmbo, mbo, hbo, universitair
Een kans om zes maanden werkervaring op te doen bij een bedrijf naar
keuze. Vakkennis verwerven in de praktijk, tegen een vergoeding. Met de
Startersbeurs kan dat in de gemeenten van de regio Stedendriehoek en Noord
Veluwe.*
Wat moet je doen?
Kijk op www.startersbeurs.nu welke bedrijven vacatures hebben in jouw
gemeente of regio. Je kunt zelf solliciteren op een Startersbeurs-vacature die
past bij jouw opleiding en interesse. Staat je vacature er niet bij? Kijk dan of je
zelf een bedrijf kunt vinden die jou een werkervaringsplek wil bieden volgens
de voorwaarden van de Startersbeurs. Jij en de werkgever melden zich dan aan
via de website.
Wat verdien je?
Je werkt 32 uur per week, krijgt een tegemoetkoming van 500 euro per maand
en spaart elke maand 100 euro in een opleidingspotje.
Wat zijn de voorwaarden?
Je bent 18 t/m 26 jaar en bent als inwoner ingeschreven in één van de
gemeenten van de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe*.

Uitkering en Startersbeurs

Daarnaast mag je een bijbaan hebben van minder dan 12 uur per week,
volg je geen rijksbekostigd onderwijs en ontvang je geen uitkering.
Op www.startersbeurs.nu vind je alle informatie. De folder kun je
downloaden of ophalen bij Activerium Apeldoorn, Het Plein Zutphen,
Deventer Werktalent, Match! Veluwerand of UWV.

Startersbeurs halverwege gestopt...
Start People Inhouse Services was een
van de eersten die met behulp van de
Startersbeurs een werkervaringsplek
vrijmaakte voor Ghizlan. En ook een van de
eersten die er halverwege mee stopte. Met
een supergoede reden: Ghizlan kreeg een
arbeidscontract van mei tot en met januari
2015. Bij een van de klanten van Start ging
er een collega met zwangerschapsverlof en
Ghizlan bleek geknipt voor de vervanging.
Dat heeft ze in de eerste paar maanden op
haar werkervaringsplek al laten zien. En ze
was natuurlijk meteen beschikbaar. Top en
van harte gefeliciteerd, Ghizlan!

Heb je nu een uitkering? Vraag dan bij UWV hoe dat precies zit als je
gebruik wilt maken van een Startersbeurs.
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Kijk op www.kansopwerk.nl

Hoeveel werk is er in de regio
voor jouw mbo studierichting?

Doorleren loont!

De regio Stedendriehoek en Noord Veluwe is een prachtige plek om te wonen en te
werken. Dan moet je wel werk kunnen vinden dat naar je zin is. Welke banen vind je
hier het meest en van welke soort banen vind je er niet zoveel?

Kansopwerk.nl bundelt de informatie over opleidingen, stage- en leerbanen en de
arbeidsmarkt in 35 regio’s. Ook die van jou! Kijk op www.kansopwerk.nl en ontdek
welke sectoren de meeste kans bieden op werk als je een mbo-diploma hebt en wat je
er gemiddeld kunt verdienen.

Minder banen beschikbaar,
wat kun je doen?

TECHNIEK

GROEN
Sector/mbo-richting

Niveau 1 + 2

Niveau 3 + 4

Sector/mbo-richting

Niveau 1 + 2

Niveau 3 + 4

Voedingsindustrie
Plantenteelt
Groene ruimte
Bloemen en tuincentra
Veehouderij en Paardenhouderij
Dierverzorging

3
3
4
3
1
1

5
4
3
3
3
2

Gezondheidstechniek
Installatie-, elektro- en metaaltechniek
Laboratoria
AV, Multimedia en gaming
Bakkerij
Creatieve en Ambachtelijke techniek
Fotonica
Reclame en presentatie
Uitgeven, vormgeven en printmedia
Bouw en infra
Carrosserie
Procestechniek
Transport en logistiek
Mobiliteit
Afbouw en onderhoud
Hout en meubel

4
3
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2

4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
1

Heb je geleerd voor een baan die minder kansen biedt op werk de komende jaren? Dan
zijn er mogelijkheden om door te stromen naar een mbo-opleiding op een hoger niveau
binnen je vakgebied of je kunt zelfs een opleiding gaan volgen in een andere richting.
Bij Aventus kun je hiervoor bijvoorbeeld in gesprek gaan met een loopbaanexpert van
het LoopbaanExpertiseCentrum.

Wat verdien je waar?
Gemiddeld bruto maandsalaris in euro’s (BOL en BBL)
Niveau
Groen
Techniek
Economie Zorg
Welzijn
Gemiddeld
1						€ 1.193
2
€ 1.116
€ 1.456
€ 1.224
€ 1.023		
€ 1.279
3
€ 1.534
€ 1.743
€ 1.353
€ 1.335
€ 1.331
€ 1.476
4
€ 1.706
€ 2.022
€ 1.573
€ 1.697
€ 1.531
€ 1.702

ECONOMIE
Sector/mbo-richting

Niveau 1 + 2

Niveau 3 + 4

Groothandel Food/Non Food
Versdetailhandel, -groothandel, -industrie
Detailhandel Food/Non Food
Horeca
ICT
Schoonmaak en Glazenwassen
Veiligheid
Economisch administratief
Artiesten, theater en evenementen
Facilitaire dienstverlening
Recreatie
Reizen

5
5
5
4
1
3
3
2
2
2
2
-

5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2

Sector/mbo-richting

Niveau 1 + 2

Niveau 3 + 4

Zorg
Dokter-/apotheek-/tandartsassistenten
Sport
Kapper
Pedicure
Schoonheidsspecialist
Welzijn

3
2
2
-

5
4
3
2
2
2
2

ZORG

LEGENDA
5 : goede kansen
4 : ruim voldoende kansen
3 : evenwicht/voldoende kansen
2 : matige kansen
1 : geringe kansen
- : geen gegevens
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Extra geld voor nieuwe bbl-plekken
Ben jij een echte doener? Iemand die sneller
leert in de praktijk dan in de klas? Dan is de
BBL misschien iets voor jou!
Werkend leren in het mbo
BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg. BBL is een combinatie van leren en werken.
Je werkt minimaal 24 uur in de week betaald bij een erkend leerbedrijf. Tijdens het werk
word je begeleid zodat je het beroep goed leert en er een diploma voor haalt. Aanvullende
theorie krijg je één dag(deel) per week op school.

Meer weten?

• Eén dag(deel) in de week op school
• Werken in een bedrijf (baan)
• Al werkend leren en al lerend werken
• Op je werk meteen de theorie toepassen

Jongerenloket Deventer: 140 570
Jongerenloket Apeldoorn: 055 – 580 2000
Jongerenloket Zupthen: 0575 - 595 700
Jongerenloket Harderwijk: 0341 - 462 500

In de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord Veluwe hebben onder
meer Werkpleinen, VNO-NCW, kenniscentra en het bedrijfsleven de handen
ineen geslagen om voor jongeren meer nieuwe BBL-plekken vrij te maken
bij werkgevers de komende jaren. Dat is goed nieuws voor jou als je wil
werken&leren. Bedrijven maken ervaren werknemers vrij om jou het vak te
leren. En ze bieden een leerplek voor een of meer BBL’ers. Daarvoor krijgt
een werkgever een subsidie. Ken je een werkgever waar je graag aan de slag
zou willen? Of vind je er één op stagemarkt.nl? Attendeer hem dan op deze
subsidie. Alle informatie staat op www.maakhetindestedendriehoek.nl bij
Samen werk maken van werk.

Subsidie voor
nieuwe BBLplekken vanaf
1 oktober 2014
Voor de BBL-arrangementen die
afgesloten worden met een ingangsdatum
vanaf 1 oktober 2014 geldt een
loonkostenvergoeding van 20% voor elke
BBL-plek (maximaal 500 euro per maand en
berekend op basis van het minimumloon).

Burgerweeshuis blij met
nieuwe horeca assistente

Denk eens aan
Jobclass!

Onlangs is Anneloes gestart bij het Burgerweeshuis. Zij is
mede dankzij de inzet van het project Samen werken maken
van werk, het 1000 jongerenplan en Deventer Werktalent gestart als BBL-er in de functie van horeca assistente.

Spreekt BBL jou aan? Weet je precies wat je
wilt? Dan heeft Jobclass misschien direct de
beste plek voor jou! Weet je nog niet precies wat
je leuk vindt? Geen probleem! Samen bekijken
we wat past. Zo kan je een studie uitkiezen en
stellen wij je voor bij de werkgever. → Jobclass
kan optreden als werkgever. Jobclass doet de
werving en selectie, neemt de (extra) begeleiding
van studenten op zich en kan subsidies
ontsluiten. Jobclass creëert zo de mogelijkheid
voor werkgevers om jongeren aan zich te binden
zonder risico’s te lopen.

Anneloes was al geruime tijd met school gestopt en uit het
arbeidsproces. Ze werkte al een tijdje als vrijwilligster bij het
Burgerweeshuis. Anneloes: “ Het Burgerweeshuis is dé plek in
Deventer voor popmuziek met veel verschillende concerten en
dancefeesten op een prachtlocatie. Het heeft ook een gezellig
café waar je altijd welkom bent.”
Directeur Mano Scherpbier had het volle vertrouwen in Anneloes
en besloot haar een kans te geven en haar een dienstverband
aan te bieden. Op deze manier heeft het Burgerweeshuis er
een goede werkneemster bij en de kandidate een duurzame
baan voor in ieder geval de komende twee jaar. Mano: “ Een
fantastische samenwerking tussen verschillende tevreden partijen
en bovenal een jongere duurzaam geplaatst in combinatie met
een opleiding.”

Werkmap

Kom uit de WW!

Als je je als werkzoekende inschrijft bij UWV, doe je dat via www.werk.nl.
Je krijgt dan een persoonlijke pagina: jouw Werkmap. In die Werkmap kun je:
- je cv zetten, zodat werkgevers daar via de site op kunnen reageren
- automatisch vacatures ontvangen die passen bij jouw opleiding en interesse
- vacatures zoeken en meteen reageren
- online trainingen volgen, bijvoorbeeld over solliciteren

Ben je nog geen 27 jaar en heb je een WW-uitkering?
Kom naar een van onze informatiebijeenkomsten!
Samen gaan we actief op zoek naar een baan, zodat je aan het werk kunt.
Past de eerste baan nog niet precies bij je opleiding of interesse?
Je doet in elk geval werkervaring op.
Vind je dan wel een werkgever of een vacature die beter bij je past, dan heb je
een flinke voorsprong op iemand die nog geen werkervaring heeft.

Tips

Dit is BBL

Nieuwe BBL leerwerkplekken:
werken&leren

Kijk op www.WERK.nl
Wat kan UWV voor je doen?

Voor het arrangement nieuwe BBL-plekken werken we o.a. samen met:

(Alle jongeren die ingeschreven staan bij UWV en een WW-uitkering ontvangen,
krijgen een persoonlijke uitnodiging.)

Op www.werk.nl vind je informatie en tips, zoals:
- waar kan ik vacatures vinden?
- hoe maak ik een cv en een sollicitatiebrief?
- hoe kan ik mijn netwerk gebruiken om een baan te vinden?
- wat moet ik wel en niet doen bij een sollicitatiegesprek?

Testen
Op www.werk.nl kun je ook verschillende testen doen. Zo leer je meer over
jezelf en je interesses, zoals:
- welke beroepen passen bij mij?
- is een eigen bedrijf iets voor mij?

Leren&werken
Op www.lerenenwerken.nl vind je meer informatie over verder leren, eventueel
in combinatie met werken. Ook hier vind je tips en testen die je helpen om een
goed idee te krijgen van wat je kunt en wat je wilt.

Expeditie Work
In deze online game kun je ontdekken welk werk het beste bij jou past. Ga
de uitdaging aan en ga op ontdekkingsreis! Wie weet wat je allemaal ontdekt
over jezelf.

Meer weten, hulp nodig of een
persoonlijk gesprek?
Bel dan met 0900-9294
(kosten vind je op www.werk.nl/bellen).

* Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg,
Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet,
Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en
Zutphen
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Kijk op WWW.SERVICEPUNTDEFENSIE.NL

Denk eens aan Defensie!
We hebben banen op deze opleidingsniveaus:
- soldaat/matroos

VMBO (alg, BB, KB), MBO 2

- onderofficier

VMBO (GL, TL)

- officier

Havo, VWO, MBO 4, HBO, WO

Op deze vakgebieden:
- infanterie

- (luchtdoel) Artillerie

- electrotechniek

- bouwtechniek

- installatietechniek

- chauffeur

- kok

- parttime nationale reserve - automonteur

- marinier

- muzikant

- matroos

- ICT

- technische dienst

- administratie

- logistiek

- schilder/spuiter

- bewaking

- brandweer

- luchtverdediging

- plaatwerker

- electromonteur

- verpleegkundige

- avionica

- loadmaster

- vlieger

- (tand)arts

- verkeersleiding

- zeedienst

Algemene eisen als je bij Defensie wilt werken
(kunnen per functie verschillen)
1

Nederlandse nationaliteit

2

Min en max leeftijden mede afhankelijk van de functie

3

Minimum lengte is 155 cm

4

Minimum gewicht voor mannen is 55 kg, voor vrouwen 50 kg

5

Positief advies bij de Vaststelling Fysieke Belastbaarheid (VFB)

6

Voldoen aan de minimale opleidingseis van gewenste functie

7

Beschikken over een flexibele instelling

8

Positief resultaat afleggen psychologische- en medische keuring

9

Bereid zijn uitgezonden te worden over de hele wereld

10 Geen bezwaren vanuit het veiligheidsonderzoek door MIVD
	(Betreft onder meer in aanraking met justitie en activiteiten die
de veiligheid van de Staat kunnen schaden).

Apeldoorn, Brummen, Deventer, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Lochem, Nunspeet, Olst-Wijhe, Putten, Voorst, Zeewolde en Zutphen

www.samenwerkmakenvanwerk.nl

In samenwerking met:
Delta, Felua en Sallcon
Met dank aan:

