
Workshops  
Naar welke twee workshops 
zou je het liefst willen?  
Geef je voorkeur aan via de 
inschrijfbutton onderaan.  

 

#1 De kracht van 
samen!  
Nicole van der Aa,Teamleider Werk 
en Projectleider Brede Jongeren-
aanpak, en Ruby de Jong, Regio-
naal Projectleider, nemen je mee in 
de ontwikkeling van de regionale 
samenwerking in Noordoost- 
Brabant. Hoe is de samenwerking 
ontstaan tussen onderwijs, over-
heid, UWV en werkgevers, welke 
knelpunten zijn ondervonden, 
welke resultaten zijn al behaald en 
wat is de toekomst ambitie?  

 
#2 Netwerken door  
en voor jongeren  
Yvonne Bliek, coach Personal-
Driven-Planning, vertelt hoe zij  
jongeren, met of zonder beperking, 
zelf het stuur in handen geeft bij 
een coachingstraject. Zodat de 
jongere zichzelf beter leert kennen, 
zelf keuzes maakt en in en met  
zijn of haar netwerk actief op zoek 
gaat naar mogelijkheden. 

 
#3 Wie is de  
loopbaanbegeleider?  
Marloes van de Camp, proces- 
begeleider VSV, en Lotte van de 
Rijt, onderwijsadviseur en trainer,  
onderzoeken met jou wie de 
loopbaanbegeleiders zijn bij sluitend 
samenwerken. Wat draag jij bij aan 
de loopbaan van jongeren en wat 
doen jouw collega’s in de regio? 
 
 
 
 

Samen werken aan een effectieve 
en succesvolle begeleiding van  
jongeren naar de juiste plek in  
opleiding of werk? Elkaar inspireren 
en op weg helpen? Kom naar één 
van de Kick-Offs op 11 of 18 juni.

www.naardejuisteplek.nl

Dinsdag 11 juni       Kick-Off voor deelnemers Eindhoven-Kempenland           TechniekHuys Veldhoven 
Dinsdag 18 juni      Kick-Off voor deelnemers Helmond-Peelland                     Automotive Campus Helmond

 
 

Samen zetten we  
de volgende stap!  
 
Tijdens de Kick-Off bijeenkomsten zetten we samen de volgende 
stap op het pad naar een goede loopbaanbegeleiding voor  
jongeren. We bekijken op welke initiatieven en resultaten we 
samen kunnen voortbouwen. En we onderzoeken hoe we de 
samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven  
kunnen versterken. Zodat er straks geen jongeren meer uitvallen. 
  
Er zijn inspirerende sprekers en boeiende workshops, maar 
ook volop interactie en netwerkmogelijkheden. 

 

Het programma  
  
12.30-13.15 uur   
In beweging:  
walking lunch langs inspirerende voorbeelden 
Met onder meer motivatiekompas, praktijkleerlijnen, doorstroom- 
coaches, aanpak school naar werk en organiseren bedrijvenmarkt. 
                                                            
13.30-14.15 uur     
Plenaire opening: waar willen we naar toe? 
Ronnie Overgoor – genomineerd voor de titel beste dagvoorzitter  
van het jaar – praat over onze doelen met verschillende gasten. 
                           
14.30-15.15 uur     
Samen op pad: workshopronde 1 
Kies uit 3 workshops (zie hiernaast) 
                       
15.30-16.15 uur     
Samen op pad: workshopronde 2 
Kies uit 3 workshops (zie hiernaast) 
                           
16.30-17.00 uur      
Gezamenlijke afsluiting: is het doel dichterbij? 
Dagvoorzitter en workshopleiders delen uitkomsten en vragen feed-
back aan de zaal. Sneldichter Dominique Engers vat de uitkomsten 
samen op rijm.  
                           
17.00-18.00 uur     
Netwerkborrel 
 
 
 We zien uit naar je komst! 

Han Viguurs  
programmacoördinator 
voorkomen voortijdig schoolverlaten  
en jongeren in een kwetsbare positie

 
 

MELD JE SNEL AAN 
VOOR DE KICK-OFF EN 
DE WORKSHOPS

Er is beperkt plaats, de aanmeldingen worden 
op volgorde van binnenkomst verwerkt.

aanmelden

https://naardejuisteplek.nl/aanmelden/

