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Kansrijk diploma’s met baangarantie
Op woensdag 3 augustus reikte portefeuillehouder Muriël Dalgliesh twaalf
bijzondere diploma’s uit. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op Schiphol
namen twaalf bewoners uit Zuidoost het diploma in ontvangst dat hen recht
geeft op een baan van minimaal een jaar als declarant op Schiphol. Kansrijk
Zuidoost heeft samen met bureau Goed Werk dit traject georganiseerd.

De deelnemers hadden over het algemeen een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Na een korte theoretische opleidingsperiode van drie maanden, kunnen zij nu in de
praktijk aan de slag op Schiphol. Bij goed functioneren wordt het jaarcontract
omgezet in een vaste aanstelling.
Muriël Dalgliesh, portefeuillehouder Armoede en Onderwijs: “Alle bewoners van
Zuidoost moeten de kans krijgen om zelfstandig hun leven vorm te geven. Soms
zijn daar kleine dingen voor nodig en soms is er wat meer moeite voor nodig. Ik ben
heel trots op deze bewoners. Ze hebben laten zien dat ze graag wat van hun leven
willen maken. Ze hebben drie maanden volgehouden en met veel enthousiasme de
opleiding doorlopen. Ze verdienen deze baan.”
De deelnemers hebben verschillende achtergronden, maar hebben met elkaar
gemeen dat ze graag weer in hun eigen inkomen willen kunnen voorzien. Ze willen
werken aan hun toekomst. Zoals een deelnemer het verwoordt: “Ik heb al vaak met
een project meegedaan, maar het lukte nooit om een baan te krijgen. Met dit
project wist ik zeker dat ik een stapje verder kon komen en dat ik een baan zou
krijgen. Ik weet zeker dat ze me na een jaar niet meer kwijt willen, ik wil graag goed
voor mijn kinderen kunnen zorgen en hun het goede voorbeeld kunnen geven.”
Kansrijk en Goed Werk bieden soortgelijke trajecten ook aan in de sectoren cargo,
beveiliging, groepsvervoer, en transport. Het streven is om ook zorg en horeca te
kunnen aanbieden in de toekomst. Het doel van deze trajecten is dat de
deelnemers hun opleidingsniveau verhogen, zodat ze hun kansen op de
arbeidsmarkt vergroten. Bovendien is de kans groter dat ze met een opleiding ook
in de toekomst aan het werk kunnen blijven.
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Kansrijk Zuidoost
Kansrijk Zuidoost is een samenwerking tussen stadsdeel Zuidoost, Dienst
Maatschappelijke Ontwikkeling, woningcorporaties Ymere en Rochdale, DWI, UWV
Werkbedrijf en Agis Zorgverzekeringen. De medewerkers komen naar bewoners toe
om samen eventuele problemen in kaart te brengen. Met de samenwerkende
hulpinstanties zorgt Kansrijk voor een passende oplossing, zodat bewoners weer grip
krijgen op hun eigen leven. Kansrijk Zuidoost organiseert ook projecten die bijdragen
aan de zelfredzaamheid van de deelnemers. Kansrijk Werkt is een voorbeeld van zo’n
project.
Bureau Goed Werk
GoedWerk is sinds 2007 de eerste uitzendorganisatie speciaal voor migranten en
vluchtelingen. Eén van de belangrijkste funderingen van de organisatie is de
samenwerking met Tempo-Team, die vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid
GoedWerk ondersteunt om zijn ambities te realiseren. Goed Werk geeft
verschillende trainingen om de arbeidsmarktpositie van vluchtelingen en migranten
te verbeteren.
Einde persbericht
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Saskia Jonker,
afdeling Communicatie, tel. 020 - 25 25 000 of 06 – 27 09 05 74.
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