
HOE WERKT HET?

Heeft een werkgever een vacature, 
stage of leer-werkplek? Dan kijken wij 
of er een jongere is die niet naar school 
wil of kan, maar die wel wil werken. 
Die jongere komt via coaches uit het 
jongerenwerk (R-Newt). Zij kennen de 
jongere en bespreken met de jongere 
wat zij/hij wil. Is een jongere al toe aan 
werk? Of is eerst een stage beter? Ook 
weten zij of een jongere gemotiveerd 
is en welke hulp of ondersteuning 

zij/hij nodig heeft. Samen 
met het bedrijf kijken 
ze vervolgens of er een 
match is.

WAT LEVERT HET JE 
ALS BEDRIJF OP?

•  Een jonge collega die 
zich kan ontwikkelen

•  Ondersteuning voor de 
nieuwe collega

•  Je toont maatschappelijke  
betrokkenheid

•  Impact op je organisatie door  
betekenisvol werk en collegialiteit 

HOE PAKT RE-START DAT MET 
DE WERKGEVER AAN? 

Voor veel jongeren is wer-
ken nieuw. Ze hebben weinig 
beeld bij de werkvloer. Daar-
om beginnen we met een korte 
rondleiding en gesprek bij het be-
drijf. Bijvoorbeeld met iemand van HR of 
een teamleider. De coaches zijn daarbij. Na 
afloop kunnen zij met de jongere bespreken 
wat zij/hij wil.

Is er een match dan zorgt de werkgever 
voor een buddy op de werkvloer voor 
praktische zaken. Waar is je werkplek? Hoe 
laat begin je? Hoe ga je met elkaar om? Aan 
welke regels moet je je houden? De buddy 
is toegankelijk en laat de jongere kennis-
maken met het werk en de collega’s. Een 
klik tussen buddy en jongere is essentieel!

De coaches, de buddy en HR stippelen een 
individueel plan uit. Tussentijds kijken ze 
gezamenlijk hoe het gaat. De eerste weken is 
ondersteuning cruciaal. Is er iets aan de hand, 
loopt er iets mis, dan kan de jongere bij zijn 
buddy (vragen over werk) en coach (andere  
vragen) terecht. De coaches stemmen regel-
matig af met de buddy en onder steunen 
haar/hem bij de begeleiding van de jongere.

WAT DOET RE-START?

re-START helpt jongeren uit Dordrecht 
aan het werk. Door:

Wij regelen de ondersteuning die de  
jongeren nodig hebben bij het vinden  
en houden van een baan. Goed voor de 
jongeren en goed voor de werkgevers!

 

werk bij circulaire  
bedrijven

extra hulp 
waar nodig

inzet op 
talenten

MEER WETEN? Bel of mail Thirza Monster 06 28446512 / thirza@startmet8.nl of 
Tjark Kamp 06 54994278 / tjarkkamp@icloud.com voor een afspraak. Of kijk op www.re-start.nl.
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