Traject; PRO-VSO-MBO 1

Sinds de komst van de Participatiewet houdt Agros zich bezig
met de bemiddeling en begeleiding van jongeren afkomstig van
het praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en MBO-1. Dit doen we in
opdracht van de Gemeenten Haarlem, Zandvoort, Haarlemmermeer, Heemstede en Bloemendaal.
Voor wie?

Jongeren die praktijkonderwijs, speciaal onderwijs of MBO
niveau 1 (entree) onderwijs volgen of hebben gevolgd,
komen in aanmerking voor traject PRO-VSO-MBO 1!
Wat doen we

Traject PRO-VSO-MBO 1 biedt extra ondersteuning bij het
vinden en behouden van werk. Samen met de jongere onderzoeken we de mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Dit doen we vanuit een intensieve aanpak waarbij
de jongere centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan:
• Beroepenoriëntatie
• Sollicitatietraining
• CV opstellen
• Samen op sollicitatiegesprek
• We brengen en halen de jongere de
eerste werkdag!
• Eventueel samen met de jongere
het doelgroepenregister aanvragen
• Jobcoaching (begeleiding op en
naast het werk)
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Wat beloven we

In een gesprek gaan we samen op zoek
naar wat iemand wil, en wat de mogelijk
heden zijn. Elke jongere is uniek, we
kijken naar de kwaliteiten en kansen van
de jongere! We zijn betrokken, denken in
oplossingen en streven samen met
de jongere naar haalbare doelen.

WWW.AGROS.NL
Wilt u een jongere aanmelden
voor PRO-VSO-MBO 1?

Neem dan contact op met
het PRO-VSO-MBO 1-team!
Mail of bel met Agros Haarlem,
Zijlweg 33, 2013 DB Haarlem
023-2050117, haarlem@agros.nl

Mark Konijn
06 - 44 81 45 41

Melissa Schouten
Coördinator
06 - 33 11 13 58

Winnie Grootveld
06 - 30 34 54 52

Ervaringen met de doelgroep

Wij hebben jarenlange ervaring met jongeren in hun zoektocht
naar betaald werk. Hierdoor weten we dat maatwerk werkt!
De arbeidsmarkt

Bij Agros werkt een team van enthousiaste medewerkers die
voortdurend de nieuwe ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en
de daarbij horende wetgeving op de voet volgt. Samen met
de jongere en ouders kijken we naar de mogelijkheden op de
arbeidsmarkt. We hebben een uitgebreid netwerk in de regio
Haarlem en omstreken.
Samenwerking met scholen
en ketenpartners

Agros werkt sinds 2015 nauw samen met praktijkscholen,
speciaal onderwijs en de entree opleidingen in de regio.
Bij aanvang onderzoeken we of een traject naar betaald
werk haalbaar is. Het zou kunnen dat de stap naar
werk door bepaalde omstandig
heden nog te vroeg
is. In overleg met de jongere, ouders en betrokkenen
kunnen we de jongere doorverwijzen naar passende
hulpverlening. Zodra de jongere klaar is voor de stap
richting werk, dan pakken we het traject
samen weer op!
Agros

Wil je meer weten over Agros?
Kijk op www.agros.nl
Wilt u een jongere aanmelden
voor PRO-VSO-MBO 1?

Agros Haarlem, Zijlweg 33,
2013 DB Haarlem, 023-2050117,
haarlem@agros.nl

WWW.AGROS.NL

Kom op,

dan zoeken

we samen

naar die

passende job!

