In gesprek met Jaap
Jaap van den Hout is eigenaar van het bouwbedrijf
Werkmannen. Samen met een aantal vaste medewerkers en een flexibele schil van ZZP-ers is hij werkzaam
in de particuliere sector. Wat begon met een klusje
bij één van de medewerkers van Stichting OpenDoor
leidde tot een toffe stageplek voor de jongeren van
Stichting OpenDoor.

Snuffelstage

Tijdens een particuliere klus maakte ik voor het eerst
kennis met Mounir van OpenDoor. We hadden een prettige klik en raakten met elkaar in gesprek over OpenDoor
en mijn bedrijf. Mounir zocht een stageplaats voor de
jongeren van OpenDoor in verschillende sectoren, waaronder de bouw. Ik heb aangeboden te helpen en door
wederzijds vertrouwen is de samenwerking tot stand gekomen. De jongeren lopen individueel stage. We noemen
dit ook wel een snuffelstage. De jongeren kunnen zich
opgeven voor een stage naar keuze.

Ervaring met de jongeren

Je hebt geen opleiding of cursus nodig om de jongeren
op te leiden. Ik heb altijd een goede klik met de jongens
die meelopen. Volgens mijn moeder was ik vroeger een
lastige leerling. Ik ben lang zoekende geweest naar een
geschikte opleiding en heb dan ook maar liefst 7 opleidingen gevolgd. Uiteindelijk was het geen verrassing dat
ik voor mezelf begon in de bouw, dit wilde ik namelijk
vanaf de kleuterschool al. Ik begrijp dan ook goed dat de
jongeren zoekende zijn naar wat ze willen in de toekomst. De snuffelstage is een goede manier om daarachter te komen.
‘‘De jongeren stoeien met
onbegrip. Ze worden niet begrepen
door school of ouders.’’

Gesprekken met de jongeren

Gedurende de stage hebben we een leuke tijd met de
jongeren maar praten we niet over de achtergrond of
problemen. Ze mogen dit altijd op het woord gooien,
maar ik ga dit zelf niet aankaarten. Ik luister wel naar
ze en koppel dit ook terug naar OpenDoor. De jongeren
vinden het vooral prettig om lekker bezig te zijn en de
gedachten te kunnen verzetten. Uit ervaring merk ik wel
dat ze stoeien met onbegrip en met zichzelf in de knoop
zitten. Ze worden niet begrepen door school of ouders
en krijgen ‘problemen’ waardoor ze van school gestuurd
worden of uit huis worden geplaatst. Gelukkig kunnen ze
bij OpenDoor terecht en door middel van de stage helpen we de jongeren om uit te zoeken waar ze goed in zijn
en wat ze leuk vinden. De meeste jongeren zijn ontzettend enthousiast en werken actief mee. Een groot deel
van de jongeren zijn weer terug naar school en hebben
alles goed op de rit.

Samenwerking in de toekomst

Ik hoop dat we de samenwerking in de toekomst voort
kunnen zetten. Het is leuk om met de jongens te werken
en we hebben er allemaal profijt van. Wat mij betreft
kunnen we uitbreiden met meerdere jongeren per dag
en nog grotere projecten aanpakken.
Volg Werkmannen op Facebook
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