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willian van kroonenburg is algemeen directeur 

bij Jansen Huybregts: “wij lazen in een artikel in 

goeie zaken wat het servicepunt leren en 

werken allemaal doet en daarom hebben wij 

hen benaderd. ik had twee redenen voor deze 

toenadering. Het gaat op dit moment niet goed 

in de bouw. veel jonge mensen zijn ontslagen 

en er is sprake van vergrijzing. zo gaan we het 

op den duur niet redden, zeker als de economie 

weer aantrekt. dat is een van de redenen 

waarom wij jongeren met een afstand tot de 

arbeidsmarkt een kans wilden geven om bij ons 

ervaring op te doen in de renovatie. daarnaast 

willen wij als bedrijf ook een maatschappelijk 

bijdrage leveren. Het is misschien een druppel 

op de gloeiende plaat, maar toch.” 

Met de wil om er samen iets 
van te maken, kom je heel ver

sjef van lieshout, directeur regio zuid bij Jansen 

Huybregts vult aan: “Het vaktechnisch 

onderwijs is in de loop der jaren minder 

geworden, zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Het is echter erg belangrijk dat de jeugd blijft 

instromen om zo ervaring en kennis te 

waarborgen. Bij deze renovatie hebben 

jongeren de mogelijkheid gekregen om de 

handen uit de mouwen steken. stukadoren, 

loodgieters- en elektrawerken, timmeren, 

tegels zetten, afbouwwerken. straks zijn het 

goeie allrounders. die hebben we heel hard 

nodig!”

Discrepantie
lau van den Bos is projectleider bij servicepunt 

leren en werken: “wij organiseren ieder jaar een 

aantal instroomprojecten. de vraag van Jansen 

Huijbregts was meer dan welkom. we hebben 

een projectplan geschreven waarna werkleer-

bedrijf van de gemeente eindhoven zes jongens 

heeft gerekruteerd voor dit traject. daarbij 

werden ze beoordeeld op motivatie, weerbaar-

heid en geschiktheid voor de opleiding.” 

monique list: “de gemeente eindhoven legt 

bij de re-integratie van de ongeveer 6000 

mensen in de bijstand, de nadruk op 

bemiddeling van jongeren (27-) en ouderen 

(45+). wij ondersteunen de instroomtrajecten 

daarom ook. Bovendien vinden wij het 

belangrijk dat de combinatie leren en werken 

aandacht krijgt. er is een discrepantie op de 

arbeidsmarkt; het verschil tussen wat de markt 

vraagt en wat de mensen na een opleiding 

kunnen, is dikwijls te groot.”  

Maatwerk
monique linders is jobcoach bij leren en werken en 

begeleidde de jongens vanaf dag één: “de jongeren 

hebben tijdens het voorschakeltraject twintig dagen 

praktijkles gehad op het summa college. en ja, dat 

viel niet altijd mee want dan komt de harde 

werkelijkheid om de hoek. de begeleiding blijft 

maatwerk; het zijn zes jongens met zes verschil-

lende karakters die moeten leren om in de maat te 

lopen, werknemersvaardig-heden op te doen en 

verantwoordelijkheid te nemen. en nee, ze hoeven 

niet op de knieën van dankbaarheid maar ze 

moeten wel inzien dat ze zelf een positieve bijdrage 

aan hun toekomst kunnen leveren.”  

willian: “deze jongens hebben een contract voor 

anderhalf jaar bij Jansen Huybregts gekregen. als ze 

voldoende inzet blijven tonen en ze hebben straks 

voldoende ervaring opgedaan dan krijgen ze bij ons 

een baan-garantie. of ik zo’n traject andere 

ondernemers zou aanbevelen? zeker. met de juiste 

begeleiding, een goede opleiding en de wil om er 

samen iets van te maken, kom je heel ver!”
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in een Van de pas gerenoVeerde philipswoningen aan de Frederiklaan staan zes 

kopjes klaar, een thermoskan koFFie en een pak mergpijpjes. langzaam druppelt 

iedereen binnen. de ‘ohs’ en ‘ahs’ klinken hard in de lege ruimte: ‘wat een 

gezellig huis’ en ‘wat is het mooi opgeknapt...’ een Voor een gaat iedereen 

zitten: willian Van kroonenburg, sjeF Van lieshout, monique linders, lau Van 

den bos en monique list, wethouder eConomie, werk en beroepsonderwijs 

gemeente eindhoVen. allemaal hebben ze op hun eigen manier een steentje 

bijgedragen aan het suCCesVolle trajeCt waarbij zes jongeren in de bijstand een 

kans kregen om te leren oVer en te werken op de bouw. de wethouder bijt het 

spits aF: “dit projeCt is weer een mooi Voorbeeld Van hoe oVerheid, ondernemers 

en onderwijs elkaar hebben geVonden. allemaal koFFie?”

een 
nieuwe 
toekoMst

Zes jongeren hebben een voorschakeltraject bij summa bouw & infra doorlopen. 

het traject is tot stand gekomen door samenwerking tussen het servicepunt leren 

en werken, de gemeente eindhoven, jansen huybregts en het summa college.


