Aksept helpt Schoolverlaters aan een baan.
Opnieuw 3 jongeren geslaagd met behulp van het scholingsprogramma van
Aksept!

Aksept Hengelo, 22 juni 2017. Afgelopen week hebben Duran, Niek en Ferry hun VCA diploma
behaald en hebben daarmee weer een volgende stap gezet in het opleidingsprogramma van Aksept.
Inmiddels hebben alle drie ook een betaalde baan gevonden. Via deze weg willen wij jullie feliciteren
met dit mooie resultaat!
Duran, Niek en Ferry doen mee aan de Boris-opleiding van Aksept. In dit opleidingsprogramma
worden jongeren in de praktijk opgeleid en volgen zij scholing zodat zij hun uiteindelijke doel kunnen
behalen: een betaalde baan!
De weg naar werk is voor jongeren zoals Duran, Niek en Ferry niet makkelijk. Een reguliere
beroepsopleiding is voor deze jongeren niet weg gelegd. Zij redden het niet op school om diverse
redenen en moeten het echt van de praktijk hebben. Maar het zijn harde werkers en ze willen graag
laten zien wat ze waard zijn en verdienen een kans!
Aksept werkt al jaren voor deze jongeren die het lastig hebben op de arbeidsmarkt: jongeren
afkomstig van praktijkonderwijs, schoolverlaters, leerlingen die bij het ROC uitvallen. Aksept heeft
een speciaal programma voor deze jongeren ontwikkeld en weet ze met succes uit te stromen naar
werk. Na het succesvol doorlopen van het traject bij Aksept vindt 90% van deze jongeren een
betaalde baan!

Maar hoe doen we dat dan precies? Belangrijk is in ieder geval om vaardigheden en competenties
vanuit de praktijk te ontwikkelen. Deze jongeren moeten het vooral hebben van de praktijk. Zij
kunnen veel leren, maar niet in de schoolbanken. Om toch de nodige certificaten en diploma’s te
kunnen bemachtigen heeft Aksept een speciaal scholingsprogramma ontwikkeld in samenwerking
met S-BB (Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Door middel van het Boris principe kunnen leerlingen op
de werkvloer de nodige competenties en vaardigheden aangeleerd krijgen en praktijkverklaringen
behalen. Deze praktijkverklaringen staan niet op zichzelf maar zijn erkend door de
brancheverenigingen. De praktijkverklaringen staan voor kwaliteit en spreken ook werkgevers aan
omdat ze laten zien wat een leerling allemaal kan. Op deze wijze hebben we in mei al kunnen
berichten van de eerste drie leerlingen die met behulp van deze praktijkverklaringen een baan
kregen bij Krinkels.
Maar daar houdt de begeleiding van Aksept niet op. Ook op de werkvloer kunnen wij middels
jobcoaching blijven begeleiden. Hiermee krijgen de jongeren en werkgevers de nodige ondersteuning
om van een betaalde baan ook een duurzame baan te maken. Zo blijkt uit recente cijfers van het
UWV dat bij 80% van de werknemers waaraan wij jobcoaching hebben gegeven, nog steeds
werkzaam is bij dezelfde werkgever.
Het opleidingsprogramma bij Aksept loopt ook gedurende de zomerperiode gewoon door. Er is al
een nieuwe groep leerlingen gestart, maar er zijn nog steeds een aantal plekken beschikbaar. Meer
weten over het opleidingsprogramma? Of ben je op zoek naar een jobcoach? Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met Willem de Vlugt of Danielle Jansen van Aksept.
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