Bruggen Bouwen met mbo en arbeidsmarkt

Carsten Cootjans

Als Carsten Cootjans restaurant De Pastorie in Roermond binnenkomt,
begroet hij eigenaar Hans Brouwers met een grote glimlach. In dit
bedrijf ontwikkelde hij zich tot een echte gastheer en hij heeft er
een fijne tijd gehad. Inmiddels werkt Carsten in de bediening bij
TheaterHotel De Oranjerie in Roermond. Daar kon hij met zijn
deelcertificaat assistent gastheer laten zien wat hij allemaal kan.

Praktijkleerwerktraject Roermond:
certificaat voor
wat je wél kan

“Door mijn autisme is een baan
zoeken lastig”, vertelt Carsten
open. Uiteindelijk kwam hij aan
het werk bij De Pastorie. Niet voor
niets, want dit horecabedrijf is
gespecialiseerd in het begeleiden
van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, vertelt eigenaar
Hans Brouwers.

“Jongeren moeten zelfvertrouwen
opbouwen”, bevestigt Hans
Brouwers. “Soms moet je iets
vaker uitleggen of jongeren
beschermen als er te veel prikkels
op ze afkomen. Maar als zij
eenmaal routine hebben in het
werk, redden zij het meestal prima
op de werkvloer.”

“Wij hebben diverse stage- en
leerwerkplekken beschikbaar en
zijn getraind in jobcoaching. Ook
hebben we aanpassingen gedaan
in ons bedrijf. We werken bijvoorbeeld met een eenvoudig bedienbaar kassasysteem.”

Papiertje geeft
zelfvertrouwen

Leren in een veilige
omgeving
Programmamanager Bruggen
Bouwen Trudy Sijbers: “In zo’n
leerbedrijf als De Pastorie kunnen
jongeren in een veilige omgeving
leren. Hier mag je fouten maken
en ook even niet weten hoe het
moet. Dat is heel belangrijk voor
onze jongeren.”
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Carsten deed mee met het
ECVET-certificeringstraject* om te
laten waarderen wat hij allemaal
leerde op de werkvloer bij De
Pastorie. “Dan kun je toch laten
zien dat je wel een goede opleiding
hebt gedaan.” Hij heeft het
inmiddels prima naar zijn zin in
een ander bedrijf in de horeca.
“Elke dag is anders en je bent
altijd met mensen bezig. Dat
vind ik leuk.”

