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BIJ GROW2WORK

Om de uitval onder de jongeren in Nederland tegen te
gaan, heeft het Oranje Fonds een nieuw programma
opgezet: Meer Kansen Voor Jongeren. Met dit project wil
het Oranje Fonds jongeren met uiteenlopende problematiek
helpen om toch aansluiting bij de maatschappij te vinden.
Een uitgelezen kans voor de bijna onzichtbare groep dove
jongeren, die vaak problemen ervaren zodra zij van school
komen. Werkgevers zijn te onbekend met de doelgroep
om te weten wat ze ermee aan moeten. Men weet te
weinig over auditieve beperkingen en daarom worden
dove jongeren vaak afgewezen. Na een aantal negatieve
ervaringen zakt deze jongeren de moed in de schoenen en
zo wordt de afstand tot de arbeidsmarkt steeds groter.

Zo wordt de afstand tot de arbeidsmarkt
steeds groter
Grow2Work heeft bij het Oranje Fonds een project
voorgedragen om dove en slechthorende jongeren te
helpen met concrete stappen naar werk. Het gaat om
jongeren die uitgevallen zijn (dus niet meer schoolgaand en
niet aan het werk) tot 28 jaar. De pijlers van het project zijn:
- Individuele begeleiding
- Empowerment
- Zichtbaarheid
- Werkplekken creëren.
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Het Oranje Fonds heeft ons project, genaamd
ProjectYou2Work, samen met nog 22 projecten
geselecteerd uit 78 projecten. We gaan nu een start
maken. In september mogen er 20 projecten doorgaan.
Voor ProjectYou2Work is inmiddels een projectleider
aangesteld, namelijk Nienke Oosting: “Zelf ben ik
slechthorend, opgegroeid in een horende omgeving. Tijdens
mijn eerste baan liep ik voor wat betreft mijn gehoor
tegen zaken aan, zoals het notuleren in grote groepen,
vergaderingen op afstand. Die kon ik niet goed volgen,
waardoor ik ook mijn werk niet goed kon uitvoeren.
Inmiddels ben ik een aantal jaar werkzaam binnen de
‘slechthorenden- en dovenwereld’ en heb ik ontzettend veel
geleerd. Middels dit project wil ik jongeren ondersteunen
naar een passende baan, waar het op de werkvloer zo is
ingericht dat je je werk goed kunt uitvoeren.”

Met de koningin aan tafel
Vanuit het Oranje Fonds worden we begeleid om
het project op te zetten. Zo hebben we in maart een
startweekend gehad waar alle 22 projectleiders kennis met
elkaar konden maken. Ook was hier een verrassing voor
ons, namelijk een bezoek van koningin Maxima. Zij vormt
samen met koning Willem-Alexander het beschermpaar van
het Oranje Fonds. Nienke heeft kort met koningin Maxima
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gesproken over het project. “We wisten van niets en dan zit de
koningin aan tafel om te praten over onze projecten. Ik vond
het heel bijzonder. Ze was ontzettend goed op de hoogte, had
zich goed ingelezen. Ze vroeg heel specifiek naar onze ideeën
en ervaringen.”

Op zoek naar maatschappelijk betrokken
bedrijven of managers
Inmiddels zijn wij druk bezig om het project op te zetten en
natuurlijk kijken we alvast rond wie we als eerste gaan helpen
met de stap naar werk. Als een jongere zich bij ons aanmeldt,
gaan we samen kijken naar wat voor werk deze jongere zou
willen doen. Samen onderzoeken we welke acties nodig zijn
om bij deze baan terecht te komen, bijvoorbeeld ervaring
opdoen in het voeren van (sollicitatie)gesprekken. Zo zijn we
op zoek naar mooie maatschappelijk betrokken bedrijven
of managers die wel eens een uurtje met een dove jongere
willen praten over wat er nodig is om bij dat bedrijf te werken.
De jongere wordt tijdens deze acties ondersteund door een
maatje, dat zelf ook doof of slechthorend is.

laten zien wat het betekent om doof of slechthorend te zijn,
zodat hier meer kennis over komt in het bedrijfsleven en meer
begrip en mogelijkheden voor dove en slechthorende werknemers.
Voor meer informatie over dit project, maar ook als u tips over
werkgevers heeft of ons op andere wijze wilt steunen, kunt u
contact opnemen met info@Grow2Work.nl.
Ine Klösters (l), projectleider Grow2Work en
Nienke Oosting (r), projectleider ProjectYou2Work

Naast dat we de jongeren willen ondersteunen naar werk willen
we ook bedrijven en organisaties laten inzien dat iemand die
doof of slechthorend is een goede aanwinst is voor het bedrijf.
Zo gaan we met bedrijven en organisaties in gesprek om hen te
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