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Folder voor aanmelders uit
Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Corona-richtlijnen
Vanwege de coronacrisis is ook 
MEE & de Wering genoodzaakt 
scherp rekening te houden met de 
RIVM-richtlijnen. Wij proberen de 
programma’s zoveel mogelijk fysiek 
door te laten gaan, met inachtneming 
van de richtlijnen. Als dat niet 
mogelijk is, zullen er onderdelen 
digitaal aangeboden worden. Bij deze 
keuzes stellen we altijd de veiligheid 
en gezondheid van de deelnemers, 
coaches en begeleiders voorop.

Vragen/aanmelden
Vragen, kort overleg of een 
aanmelding? Dit kan per mail naar 
r.geerards@meewering.nl.

Startdatum
Next Level IJmond is een project van 
MEE & de Wering voor de inwoners 
van de gemeenten Velsen, Beverwijk 
en Heemskerk.  
Neem voor de startdatum contact op 
met de contactpersoon of kijk op de 
website www.meewering.nl.

Contactpersoon 
Romy Geerards
Specialist Arbeid & Opleiding
Tel. / Whats app: 06-59907781

MEE & de Wering is ISO 9001:2015 gecertificeerd

Coachingstraject

Tijdens het traject wordt 
je ondersteund door een 
professionele toekomstcoach 
en een coachvrijwilliger.
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Next Level IJmond is een intensief 
project van twaalf weken, waarin 
jongeren van 18 tot 25 jaar, 
geïnspireerd en gemotiveerd 
worden om door te stromen naar 
een opleiding, betaalde baan of een 
combinatie van beide.

Het programma bestaat uit drie 
fases van vier weken. Elke fase heeft 
een andere intensiteit. Deelnemers 
volgen workshops over onder meer: 
presenteren, kwaliteiten in kaart 
brengen, gezonde voeding, omgaan 
met geld en oriëntatie op scholing 
en de arbeidsmarkt. Daarnaast 
bezoeken deelnemers inspirerende 
bedrijven, maken ze kennis met 
verschillende sporten, organiseren ze 
samen de afsluiting van het project en 
zijn ze bezig met theater, fotografie 
en cultuur.

Belangrijk onderdeel van het project 
is dat de deelnemers in de tweede 
en derde fase ook werkervaring 
opdoen bij een bedrijf dat past bij hun 
wensen, talenten en mogelijkheden.

Voor wie?
Next Level IJmond is speciaal voor 
jongeren van 18 tot 25 jaar. Ook 
kandidaten die 16, 17, 26 of 27 jaar 
zijn kunnen aangemeld worden 
voor het programma, maar voor de 
groepscohesie richten we ons in 
eerste instantie op 18 tot 25 jaar. 

Het is belangrijk dat deelnemers 
(latent) gemotiveerd zijn om 
gedurende twaalf weken in zichzelf 
te investeren en het project te 
volgen. Focus ligt op jongeren zonder 
startkwalificatie.

Uitstroom
Doel van het project is om alle 
deelnemers uit te laten stromen 
richting werk, een opleiding of een 
combinatie van beiden. Om het proces 
goed vorm te geven is betrokkenheid 
van de aanmelder belangrijk.

Intake en begeleiding
Er vindt eerst een uitgebreide intake 
plaats. Hierin wordt getoetst of 
deelnemers gemotiveerd zijn en 
klaar zijn voor dit traject. Er wordt 
professionele ondersteuning geboden 
door toekomstcoaches van MEE & de 
Wering.

Voor wie niet?
Wij kijken bij aanmelding vooral naar 
motivatie, toch zijn er een aantal 
contra-indicaties:  

• Verslaving
• Ernstige psychische problematiek

Bij twijfel over of een kandidaat 
geschikt is om deel te nemen, kunnen 
we altijd het gesprek aangaan.

Wat is de volgende stap?

Kan jouw kandidaat deze 
vragen met ja beantwoorden? 
Dan is Next Level IJmond 
echt iets voor hem/haar!

• Ben jij gemotiveerd om je
   twaalf weken actief in te 
   zetten?
• Ben je in staat om in jezelf te 
   investeren?
• En kun je minimaal drie dagen 
   per week deelnemen aan het 
   programma?


