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Beste mensen,  

  
Hierbij stuur ik jullie de nieuwsbrief van september 2022  

  
Na een mooie zomer is iedereen weer begonnen aan het nieuwe schooljaar. In dit nieuwe schooljaar 
worden er in de regio Utrecht-midden veel activiteiten ontplooid die te maken hebben met de transitie 
van school naar werk. 
In deze brief veel informatie over deze activiteiten. 
 

Safe de date: 18 oktober Netwerkbijeenkomst 
 

De bedoeling is om dit schooljaar 3 tot 4 leernetwerkbijeenkomsten te plannen waarbij diverse 
onderwerpen ter tafel komen. Naast het bespreken van actuele onderwerpen hebben deze 
netwerkbijeenkomsten ten doel de samenwerking tussen scholen te verstevigen.  
De eerste bijeenkomst is gepland op 19 oktober bij FC Utrecht. 
Nadere informatie over programma volgt zo spoedig mogelijk 
 

 

  

 Regionale aanpak jeugdwerkloosheid  
 

 

1. Het samenbrengen van vraag en aanbod transitiestages in de regio. 

De eerste bedrijven zijn vastgelegd.  
 

Wanneer  Sector  Bedrijf  Plaats 

20 september 2022 Logistiek  LFE Wijnhandel Maartensdijk en Lage 
Weide 

18 oktober  Techniek  Jongeneel/Tabs? Platerij  Lage Weide 

15 november Horeca (en diverse 
andere) 

Van der Valk Europalaan 

6 of 13 december Zorg en welzijn Hoogstraat/antonius 
academie/mamaMia 
kinderopvang 

 

 

Meld je aan voor deze bedrijfsbezoeken 
 

 

2. Het creëren van stage- en uitstroomplekken in de zorg 

Ik heb inmiddels contacten met een drietal bedrijven. Deze zijn in oriënterende zin. De komende 
weken moet dit verder vorm krijgen. 
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3. Creëren van voldoende en gevarieerde stage- en arbeidsplaatsen voor beschut werk in de regio 

Op 13 september a.s. is er een eerste gesprek bij UW bedrijven. Hierbij zijn een aantal scholen 
uitgenodigd en zullen ook de gemeente Utrecht en UWV aanschuiven.  

 

 

 

 ‘SchoolWerkt’ en ‘Klaar voor Werk’ 
   
 

Vanuit ‘schoolwerkt’ zijn er twee speerpunten geformuleerd waarmee we samen met de scholen aan de 

slag willen gaan 

 

1. Het Gebruik een werkbaar eenduidig portfolio binnen de regio.  

In de vorige nieuwsbrief heb ik hier ook over bericht. In de eerste netwerkbijeenkomst zal er een 

presentatie gegeven worden van Bizzerd.work, dit is een digitaal portfolio/visitekaartje. Dit wordt al op 

een tweetal scholen in de stad Utrecht gebruikt.  

Het idee is een inhoudelijk afstemming te krijgen over het portfolio in de regio. 

 

2. Scholing voor eenieder uit het onderwijs (pro/vso) die zich bezighoud met stage en 

arbeidstoeleiding 

Er is een aanbieder van scholing op het gebied van stage- en transitie van onderwijs naar werk. Om 

de kwaliteit van de stagedocenten naar een nog hoger niveau te brengen. Er worden verschillende 

modules aangeboden. Van gesprekken voeren tot wet- en regelgeving. 

Voor beide activiteiten is er subsidie van “Schoolwerkt” beschikbaar.  

 
  
  

  WSP activiteiten  

    
Sinds kort heb ik ook zitting in het regionaal platvorm Accountmanagers van het WSP in de 
arbeidsmarkregio Utrecht. Hier komen regelmatig interessante activiteiten naar voren die te maken 
hebben met toeleiding naar werk. 
De activiteiten die deze maand genoemd zijn: 
 

- Kwastendag op 15 september 2022 

Je bent van harte welkom voor een kop koffie op donderdag 15 september bij de Kwastendag in 
Utrecht. Op deze doe-dag kun je ontdekken of het schildersvak iets voor jou is. Ook vertellen 
instructeurs over het materiaal, de technieken en producten. 
  
 



Nieuwsbrief voor VSO/PRO Arbeidsmarkt Regio Utrecht Midden  
  

  

Nieuwsbrief september 2022  
Netwerkcoördinator VSO/PRO Utrecht Midden  
  

 
Meer informatie? Check de flyer in de 
bijlagen en/ofwww.wij30.nl/kwastendag 
Wil je meedoen aan de Kwastendag? Meld je aan via:kwastendag@wij30.nl 

 

- Techniek Doe Dag 2022 

Beleef de wereld van techniek 
Zaterdag 24 september | 10.00 uur tot 15.00 uur 

Www.techniek-doe-dag.nl  

 

  

  U4U: Fc Utrecht en USG restart 

In september start een project van FC Utrecht en USG Restart om jongeren aan het werk te helpen.  
  
Ben jij er klaar mee om reserve te staan en wil jij samen met FC Utrecht werken aan jouw carrière, 
loopbaan en toekomst. 
FC Utrecht U4U en USG Restart hebben de handen ineengeslagen en nodigen jou uit om in een zes 
maanden durend programma te werken aan jouw toekomst, met als uiteindelijk doel werk of opleiding. 
Samen met 14 andere teamleden ga je aan je doelen werken door de unieke combinatie van sport en 
coaching.  
  
Dus, ontvang je momenteel een uitkering en wil jij samen met FC Utrecht en Restart werken aan je 
toekomst > meld je aan voor de selectiedag op woensdag 14 september a.s. via u4u@usgrestart.nl 
  
De eerste groep gaat van start op vrijdag 30 september 2022! 
 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.wij30.nl/kwastendag
mailto:kwastendag@wij30.nl
http://www.techniek-doe-dag.nl/
mailto:u4u@usgrestart.nl
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Publicaties  
  
   

Op de site van sbb vind je meer informatie over “aanpak pro-vso leerlingen”. 
https://www.s-bb.nl/activiteiten/aanpak-leerlingen-vso-pro/  
  
In de bijlage de Flyer: “ Voetballend naar Werk” 

  

Contact en communicatie  
     
Voor vragen en/of opmerking met betrekking tot deze nieuwsbrief kunt u mij bereiken op:  
emailadres,  h.vandenboorn@vsopro.nl   
  
  
  
Met vriendelijke groet,   

Hennie van den Boorn  

Netwerkcoördinator VSO/PRO regio Midden-Utrecht  

   
  

 

  

https://www.s-bb.nl/activiteiten/aanpak-leerlingen-vso-pro/
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