Het product, wat bieden wij aan de doelgroep?

Onze aanpak draait rond talentontwikkeling en activatie tijdens
modules/trainingen in hardskills en softskills. Deze modules organiseren wij
samen met bedrijven of andere maatschappelijke organisaties. Hardskills
worden ook wel functionele of technische skills genoemd. Ze zijn nodig om een
specifieke job of taak tot een goed einde te brengen. Softskills is een
verzamelnaam voor sociale vaardigheden, communicatieve vaardigheden, voor
taalvaardigheid en persoonlijke gewoonten, zoals op tijd komen, luisteren,
samenvatten, samenwerken en communiceren. Bedrijven of instellingen geven
harskills en NDC/ TA geeft de softskills trainingen i.s.m. ervaren rolmodellen,
vaak uit de doelgroep. De kennis uit deze modules kunnen jongeren in
Nederland, alsook in hun land van herkomst (of overal ter wereld) inzetten.
Er liggen al veel ideeën voor modules op de plank. De modules zijn allemaal
gericht op Empowerment en/of Employment en onder te verdelen in de
hieronder genoemde sectoren:
 Kunst & Cultuur
 Techniek
 Logistiek
 Zorg,
 Welzijn

a. Module Kunst en Cultuur
Na de toekenning van onze subsidieaanvraag door de provincie Noord Brabant is
TA Tilburg gestart met een impactvolle Kunst en Cultuurmodule voor 30 AMVjongeren zonder verblijfsvergunning die gehuisvest zijn door het COA. Dit is een
activerende module voor nieuwkomers die in Tilburg zijn komen wonen. Dit
traject eindigt in juni 2019. In September 2019 willen wij opnieuw een module
opzetten voor nieuwe deelnemers en tevens een verdiepingsmodule voor
geinteresseerde deelnemers uit het oude traject.
b. Module Techniek.
Na het succes in 2018 willen wij in 2019 nogmaals de autotechniek module ism
het Motor Cycle Support Nederland (MCSN) gaan uitvoeren. De module was in
2018 enorm populair: de klas was helemaal vol en deelnemers waren zeer
gemotiveerd om hun autotechniek diploma te behalen. Voor vluchtelingen met
affiniteit voor techniek (zoals elektra, autotechniek, heftruck, IT, loodgieterswerk
en schilderen) onderzoeken wij i.s.m. Onderwijscoöperatie Nederland en MCSN
de mogelijkheden om samen een technische orientatiemodule te ontwikkelen.
c. Module Zorg.
Na het succes in 2018 willen wij in 2019 nogmaals de EHBO module i.s.m. het
Rode Kruis organiseren. Deelnemers worden opgeleid tot EHBO-hulpverlener
voor evenementen van het Rode Kruis en kunnen daarna makkelijker
doorstromen naar baantjes in de zorg. De module was in 2018 enorm populair:
de klas was helemaal vol en deelnemers waren zeer gemotiveerd om hun EHBOdiploma te behalen.
d. Girlpower Training
TA Tilburg biedt de Girlpower training aan jonge Syrische en Eritrese meiden die
bij het Sterkhuis en het COA wonen. Deze empowermenttraining is gericht op
zelfbewustwording om het zelfbeeld te versterken.
e. Module Logistiek/ focus Kringloop i.s.m. branchevereniging
Kringloopwinkels.
In Leeuwarden heeft NDC in 2018 met succes de eerste pilot uitgevoerd van de
module ‘Kringloop’. Vluchtelingen volgden lessen over het ‘concept Kringloop’,
over Waarde Herkenning en over verkoop/klantgerichtheid. De lessen werden
gegeven door ‘hotshots’ uit de retailwereld. Daarna werden de vluchtelingen
gematched met coaches (uit de kringloopwinkels) en maatjes en mochten zij
verder leren tijdens hun stage in de lokale Kringloopwinkels. Deze succesvolle
module willen we in 2019 in Tilburg laten plaatsvinden i.s.m. de
kringloopwinkels in Tilburg.
f. Module ‘bijbaantje’.
Voor jonge vluchtelingen zoals AMV’s die moeite hebben om financieel
zelfredzaam te worden zoeken wij de samenwerking op met bijvoorbeeld
supermarkten en retailers. Er zijn oriënterende gesprekken met AH, Jumbo en
Lidl om samen modules te ontwikkelen. Andere opties zijn Hema en Mc Donalds.

g. Communitybuilding is essentieel
De softskills en hardskills zijn belangrijk, maar zonder netwerk is er alsnog maar
weinig kans op verdere ontwikkeling. Wij brengen de vluchtelingen daarom
tijdens de module in contact met mensen die hen verder kunnen helpen. Iedere
deelnemer aan een module wordt gekoppeld aan een coach en/of een maatje, die
de vluchteling ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling door hun eigen
professionele en sociale netwerk in te zetten. Zo’n netwerk is een sterke
positieve factor ter bevordering van de veerkracht van de jongeren, kan hun
isolatie en lethargie doorbreken en hen helpen de regie weer in eigen hand te
nemen. Onze werkwijze stimuleert bovendien echte betrokkenheid bij het leven
en de kansen van de ‘vreemde ander’. Zij leren van en inspireren elkaar! Op deze
manier komt een verbinding met Nederlanders tot stand en ontwikkelen de
jongeren een netwerk buiten de eigen kring en buiten het asielzoekerscentrum.

Bouwen en versterken van een lokaal netwerk ten
aanzien van jonge vluchtelingen in Tilburg en regio Hart
van Brabant
De opbouw van een module
Een module is een reeks workshops waarin jongeren hun talenten ontdekken,
ontwikkelen en leren presenteren. Een module bestaat meestal uit 12 wekelijkse
bijeenkomsten van 2 uur. Hieronder zie je een overzicht van een module.

