
Project Energietransitie en Personeel van de Toekomst  
 
De in Rotterdam gevestigde Stichting Training naar Werk heeft het project ‘Energietransitie 
en Personeel van de Toekomst’ opgezet voor jongeren met een strafblad en jongeren die het 
risico lopen af te glijden naar de criminaliteit. Mede door hun criminele verleden blijven ze 
vaak langdurig werkloos. Dit vergroot het risico dat zij terugvallen in crimineel gedrag. Het 
doel van dit project is om deze jongeren op te leiden zodat ze kunnen werken in de 
energietransitie, techniek en de bouw. 
 
Dit project valt onder het programma ‘Koers en kansen’, gefinancierd door het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid.  
 
Waarom is het project belangrijk? 
In de energietransitie, techniek en de bouwsector is een nijpend tekort aan technisch 
geschoold personeel. De meeste jongeren slagen er goed in om zelf op zoek te gaan naar 
een passende baan of opleiding. Toch bevindt zich in Nederland nog steeds een relatief 
grote groep jongeren in een kwetsbare positie die vanwege hun strafrechtelijke verleden 
minder kans hebben op het vinden van een baan. Voor deze doelgroep is het lastig om op 
eigen kracht een baan te vinden. In dit project worden jongeren intensief begeleid tijdens 
scholing en bij het zoeken van een baan.  
 
Hoe ziet het project eruit en wat zijn de resultaten?  
De werkwijze van het project bestaat uit de volgende stappen:  
 
Bedrijvennetwerk  
De bedrijven willen graag hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Er is een pool 
van bedrijven opgezet waar deze jongeren duurzaam aan het werk kunnen. Met name MKB-
bedrijven tonen betrokkenheid en commitment. Er is een alliantie gevormd met de 
Rotterdamse eredivisieclub Sparta waar 450 bedrijven aan verbonden zijn. Samen met de 
bedrijven zijn per vacature de vereiste kennis en vaardigheden in beeld gebracht en deze zijn 
in de Beroepentuin gesimuleerd. De bedrijven worden begeleid bij het opnemen van deze 
jongeren.  
 
Praktijkruimte 
De praktijkruimte is ingericht samen met bedrijven die permanente vacatures hebben en 
dient een afspiegeling te zijn van de werkzaamheden bij het uitoefenen van het beroep. Per 
beroep worden dagelijks installaties door leerlingen opgebouwd en weer gedemonteerd om 
vaardigheden te leren en te ervaren. De eerste praktijkruimte bij Sparta heeft als pionier 
gefunctioneerd en daarna zijn de praktijkruimtes ingericht in Den Haag en Utrecht. 
 
Opleidingsprogramma  
De eerste 6 kwetsbare jongeren zijn als groep aan de opleiding begonnen en als groep 
opgeleid. De jongeren werden begeleid door een jongerencoach (IPTA) in hun persoonlijke 
situatie. Na 3 weken is het programma geëvalueerd en is besloten om meer praktijklessen 
aan te bieden. In de eerste groep hebben 4 van de 6 kandidaten het programma afgerond en 
zijn  er 2 naar werk bemiddeld. Bij de tweede groep zijn 7 ex-gedetineerden opgeleid en 



hebben allen goede resultaten geboekt. Alle kandidaten hebben hun weg gevonden in de 
maatschappij.  
 
Met wie werken we samen en welke taken hebben we?  
De partners binnen het project werken graag samen om elkaar te versterken en te blijven 
ontwikkelen. Om de voortgang van dit project goed te coördineren is een team 
samengesteld 3 jongerencoaches vanuit de deelnemende gemeenten, een projectleider 
vanuit het Ministerie, een manager van de Beroepentuin en een manager van Nextworker.  
 
De Stichting Training naar Werk coördineert het project. De inhoudelijke begeleiding van de 
jongeren wordt verzorgd door de opleiders van de Beroepentuin en Nextworker.  
 
De Beroepentuin is bij uitstek en plek voor kwetsbare jongeren die vanwege hun 
strafrechtelijke verleden minder kansen hebben op het vinden van een baan. De jongeren 
leren werknemersvaardigheden en oriënteren zich in legio gespecialiseerde technische 
beroepen als warmtepompmonteur, zonnepaneelmonteur, laatpaalmonteur ijzervlechter 
etc.  
 
Nextworker heeft zijn sporen verdiend in het begeleiden van moeilijke kandidaten uit de 
bijstand naar betaald werk zoals het project waarin 25 statushouders tot 
zonnepaneelmonteurs zijn opgeleid. Nextworker heeft ook meegewerkt aan de ontwikkeling 
van het programma Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA).  
 
De persoonlijke begeleiding gebeurt door de gemeentelijke coaches uit Capelle aan de IJssel, 
Schiedam en Dordrecht. Deze coaches werken volgens de Integrale Persoonsgerichte 
Toeleiding Arbeid (IPTA) methodiek. Deze methode wordt geïnitieerd vanuit het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid. De kandidaten worden voorgedragen door de gemeenten en 
begeleid door de coaches.  
 
Voetbalclub Sparta, Techniek Nederland en hun opleidingsfonds OTIB, bedrijven die bezig 
zijn met de energietransitie, Vereniging Wapeningsstaal Nederland en de Metaalunie 
werken mee om kandidaten een baan aan te bieden in de bedrijven en zijn betrokken bij de 
ontwikkeling en uitvoering van de opleidingen in de Beroepentuin.  
 
Wat zijn de vervolgstappen? 
De Beroepentuin zal in de toekomst meerdere kwetsbare jongeren opleiden voor de banen 
in energie, techniek en de bouw. Start Foundation en  de gemeente Rotterdam starten een 
project om ex-gedetineerden in Rotterdam op te leiden. Tevens starten Goldschmeding 
Foundation en de gemeente Rotterdam een project voor jongeren met schuld- en andere 
problemen.  
 
De Beroepentuin en de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel willen een 
praktijkleerruimte in de gevangenis opzetten om gedetineerden op te leiden in de 
Energietransitie-beroepen. Zodra ze vrijkomen stromen ze in in de Beroepentuin Rotterdam 
waar ze worden begeleid naar werk.  
 
 



 
 
Wat zijn de aanbevelingen? 
Vanuit de eerste ervaringen met dit project formuleren de deelnemende partijen enkele 
aanbevelingen. Samenwerking van alle partners in de keten is een noodzakelijke vereiste 
opdat  kwetsbare jongeren  zich kunnen richten op het leren van een beroep en het opdoen 
van werkervaring.  
 
Het is eveneens aan te bevelen dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid betrokken blijft 
bij projecten voor kwetsbare jongeren en dat vervolgprojecten worden verbonden met het 
programma Koers en Kansen. Vooral bij het opzetten van een praktijkleerruimte voor 
gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel is de betrokkenheid van 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid gewenst. Tot slot levert het opleiden van kandidaten 
het beste resultaat op wanneer dit in gemende groep gebeurt. Wel dient er extra coaching 
buiten de groep te worden georganiseerd. 
 
 
Meer weten? 
Neem voor meer informatie over dit project contact op met Seyit Yeyden, 
seyit.yeyden@deberoepentuin.nl  
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