kansen eerlijk delen!

kansen eerlijk delen!
De hoge, stijgende jeugdwerkloosheid is een groot probleem. CNV Jongeren zet daarom
samen met jongeren kweek-pools op waardoor jongeren hun baankansen nu en later
vergroten.
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jongeren met flexcontracten, jongeren met een beperking, praktisch opgeleide jongeren
en jongeren met een migratieachtergrond. Dit waren de groepen die extra hard geraakt
werden tijdens de voorgaande crisis.

door deelname aan de kweek-pools
bouwen jongeren sociaal kapitaal op en
Daarmee vergroten ze hun baankansen!

CNV Jongeren wil niet aan de zijlijn wachten tot de jeugdwerkloosheidscijfers nog meer stijgen en jongeren moedeloos
worden van het solliciteren naar een baan dat enig toekomstperspectief biedt. Wij willen jongeren deze crisis door helpen!
Dit gaan we doen door jongeren nieuwe netwerken in te helpen. Zo hebben ze meer toegang tot contacten en baankansen.
Daarnaast besteden we aandacht aan mentale weerbaarheid. Hoe houd je jezelf staande ten midden van deze woelige en
uitdagende arbeidsmarkt?

Binnen het project ‘De Kansen Kweek-pool’ willen we ervoor zorgen dat jongeren toegang hebben tot kansen. En de
kennis, vaardigheden en mentale weerbaarheid bezitten/ontwikkelen om van deze kansen gebruik te maken. Hiervoor zien
wij een cruciale rol in verbinding. Een kweek-pool is dé plek om baankansen te laten groeien en sociaal kapitaal te kweken.
Deze kweek-pools zijn netwerken van 8-10 jongeren die sociale contacten en ervaringen delen. Zij komen bij elkaar om te
praten en elkaar te steunen. Jongeren zullen hier persoonlijke ervaringen delen, netwerken en ingangen delen en elkaar
aanmoedigen. CNV Jongeren faciliteert deze kweek-pools door activiteiten te organiseren, een online omgeving te hosten
en de jongeren te koppelen aan organisaties en personen die hen verder kunnen helpen. Met elkaar creëren we een
kansrijke kweek-pool!

Om dit project van start te laten gaan zoeken we medestanders. Medestanders
die ons adviseren en/of financiering beschikbaar kunnen stellen.
Door deelname aan deze kweek-pools:
delen jongeren netwerken. Deze ontwikkeling zetten zij in om de baankansen te vergroten. Bijvoorbeeld door een
adviesgesprek of sollicitatiegesprek met een invloedrijk persoon.
ondersteunen jongeren elkaar mentaal.
doen jongeren mee aan workshops, waardoor ze kennis opdoen en vaardigheden ontwikkelen.
doen jongeren mee aan een netwerkevent georganiseerd door CNV Jongeren, waardoor ze in contact komen met
werkgevers en werktoeleiders.
kunnen jongeren dankzij een online portal informatie opzoeken, ervaringen uit wisselen en elkaar te ondersteunen. Hier
kunnen ook de verschillende kweek-pools met elkaar in contact komen.

Wij gaan graag met je in gesprek. CNV Jongeren-directeur Erik Rouw praat
graag met je verder!
e.rouw@cnvjongeren.nl

