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SUPPORT
e-learning - coaching – onderlinge
ondersteuning binnen het MKB

Het nut van YES
Het in dienst nemen van jongeren heeft verschillende
voordelen voor een bedrijf zoals: frisse ideeën en kennis,
lagere salarissen, flexibiliteit enzovoorts.
Aan de andere kant is het inzetten van jongeren vaak een
grote uitdaging, vooral bij het MKB. Veel jonge sollicitanten
zijn vroegtijdige schoolverlaters, hebben geen
beroepsopleiding of training afgerond, en verkeren vaak
sociaal-economisch en/of persoonlijk in een
achterstandspositie.
Het hoofddoel van YES is om te beantwoorden aan de
algehele behoefte in Europa, met name in de
partnerlanden, om de interactie tussen de
personeelsmanager en de “moeilijke” jeugd te bevorderen,
een groep die in de toekomst een aanzienlijk deel van de
vakbekwame werknemers zullen vormen.

Voor wie is YES bedoeld
YES is speciaal ontworpen voor:
•

•

Wervings- en selectiefunctionarissen (recruiters)
die sollicitanten aannemen en hen introduceren in
het bedrijf of
Mentoren, bedrijfsinterne begeleiders van
stagiaires, instructeurs, of andere senior
personeelsleden die toezicht houden op het
functioneren van de jongeren

in een middelgroot of klein bedrijf die te maken hebben met
een van de volgende situaties:
•

Men kan geen geschikte jonge kandidaten vinden
om de vacatures te vullen

•

Veel van de jongeren die worden aangenomen
voldoen niet aan de verwachtingen, komen
zonder aankondiging niet meer opdagen of
voltooien hun opleidingsprogramma of leertijd
niet.

Bent U verantwoordelijk voor het plaatsen van jongeren in
bedrijven en ervaart U dergelijke problemen, dan heeft YES
een interessant aanbod voor U in petto.

Wat YES wil bereiken
De hoofdactiviteiten van het project YES (lopend van
november 2007 tot en met oktober 2009) zijn als volgt:
•

het succesvolle Europese project
“EuroJobMediator” heeft, evenals andere
initiatieven, waardevolle lessen te bieden als het
gaat om de begeleiding van jongeren naar werk:
YES onderzoekt de beschikbare rijkdom aan
ervaring en verwerkt deze in methoden en
materialen, waar recruiters en mentoren in het
MKB hun voordeel mee kunnen doen.

•

Uitgaande van een degelijke analyse van de
specifieke behoeften en wensen in het MKB wordt
een aanpak voor ondersteuning en begeleiding
op maat ontworpen.

•

Het project YES wordt uitgevoerd in Oostenrijk,
Frankrijk, Slovenië, Duitsland, Slowakije,
Nederland en Tsjechië. In deze landen worden
tevens de uitkomsten getest.

•

De geschiktheid van de aanpak van dit project en
de effecten op de relatie tussen werkgevers en
jongeren zullen zorgvuldig worden geëvalueerd.

Pijlers van het project YES
YES biedt een uitgebreid ondersteuningsaanpak aan voor
recruiters en mentoren die verantwoordelijk zijn voor het
selecteren en plaatsen van jonge mensen. De benadering
bestaat uit de volgende elementen:
Vijf gecombineerde leermodules om specifieke kennis en
vaardigheden te ontwikkelen om succesvol met “moeilijke”
jonge leerlingen of werknemers om te gaan.
Een flexibel en tijdbesparend modulair concept maakt het
mogelijk om enkel te leren wat nodig is. Groepswerk en
lessen worden gecombineerd met een e-learning aanbod
dat ook afzonderlijk gebruikt kan worden.
Coaching van personeelsmedewerkers en mentoren,
bestaande uit individuele begeleiding bij het selecteren van
sollicitanten, tijdens de eerste fase van het dienstverband
en bij het bemiddelen in conflictgevallen.
Een virtueel platform met onderlinge
ondersteuningfaciliteiten voor de deelnemers, e-learning
materiaal en nuttige hulpbronnen.
De producten van het project YES en verdere informatie
kunt u vinden op:
www.youth-employment-support.eu

De resultaten van het project zullen worden gepresenteerd
tijdens een internationale conferentie.

