Na 45 jaar mijn passie gevonden
“Het begon allemaal zo'n 2,5
jaar geleden. Mijn hele leven
had ik nooit echt een doel of
een passie gehad en ik ben
dan ook veel periodes van
mijn leven langdurig werkloos geweest. Een aantal
gebeurtenissen zorgden
ervoor dat ik geïnspireerd
werd: ik wilde smid worden!

“Mijn hele leven
had ik nooit echt
een doel of een
passie gehad”
Voor een opleiding had ik
helaas ik geen geld. Online
had ik echter veel video's
gezien van smeden die hun
vak uitlegden... Ik besloot
een aantal hobby's op te
geven, zodat ik spullen kon
verkopen en wat gereedschap voor het smidsvak aan
kon schaffen.
In die periode was ik werk-

loos: op mijn laatste werkplek
kon ik helaas niet blijven. Ik
kwam in contact met
jobcoach/werktoeleider Bert
Sigmond. Met hem had ik
een fijn gesprek, maar het
draaide om niets meer of
minder dan zo snel mogelijk
werk vinden.
Op een gegeven moment
vertelde ik over mijn interesse voor het smidsvak; dat ik
een opleiding niet kon
betalen en dat ik dus had
besloten autodidactisch te
werk te gaan.
De heer Sigmond reageerde
enthousiast en vertelde me
over de mogelijkheden van
een studielening voor
mensen van mijn leeftijd (45).
Ook vertelde hij dat er bij het
Werkplein die middag een
inloopspreekuur plaats vond
van het Leerwerkloket. Daar
ben ik meteen heen gegaan
en kwam ik in contact met
Thirsa Kros.

Ook zij was direct enthousiast toen ik haar vertelde wat
mijn ambities waren. Ze gaf
aan dat ze niet direct
beschikte over de juiste
informatie, maar beloofde
e.e.a. voor me uit te zoeken.
Zo geschiedde: mevrouw
Kros heeft haar uiterste best
gedaan om de juiste opleiding voor me te vinden: een
BBL opleiding tot constructiewerker niveau 2 bij het
Rijnijssel college, met als
keuzevak smeden, verzorgd
door het NGK (Nederlands
Gilde Kunstsmeden). Ik werd
aangenomen: fantastisch!
Helaas kwam ik er vlak voor
aanvang van de opleiding
achter dat het NGK het
keuzevak smeden niet aan
kon bieden dat jaar. Omdat
de kans groot was dat dit
volgend jaar wel het geval
zou zijn, ben ik toch gestart
met de opleiding.

Ervaringsverhaal Elmo Middel
Mevrouw Kros had ook
informatie voor me ingewonnen over het vinden van een
geschikte werkplek in
combinatie met de studie:
vanuit de opleiding zou ik
hier hulp bij krijgen. Helaas
bleek die hulp minimaal. Uit
zo’n 50 sollicaties kreeg ik
maar 1 positieve reactie en
ook daar kwam uiteindelijk
geen werkplek uit rollen.
Was ik dan echt te oud?
Op 1 oktober zag ik me
genoodzaakt om me uit te
schrijven bij de opleiding.
Een grote teleurstelling voor
alle betrokkenen, maar we
hielden moed. Wederom
zette mevrouw Kros alles in
het werk om een passend
alternatief voor me te vinden.
Op die manier kwam ik
terecht bij reïntegratiebedrijf
More Human Resources. Zij
boden een compleet pakket
aan voor een opleiding tot
MAG lasser. Een traject van
6 maanden, waarbij men

zich zowel richt op het
behalen van een certificaat
als op de daadwerkelijke
voorbereiding op het werkveld. Ze gaven aan dat de
kans op betaald werk en
(uiteindelijk) een vaste
aanstelling erg groot was.
Het traject biedt, naast een
grote mate van persoonlijke
begeleiding, veel praktijkervaring op de werkvloer aan.
Echte opdrachten van een
echte opdrachtgever!
Het heeft een hoop moeite
gekost, maar het is mijn
achterban bij de gemeente
gelukt om dit traject voor mij
vergoed te krijgen. Ik ben al
ruim 2 maanden bezig met
de opleiding en boek goede
vooruitgang: ik heb al 2
weken stage gelopen bij een
constructiebedrijf dat grote
interesse in mij heeft en me
waarschijnlijk in dienst wil
nemen. Er is zelfs positief
gereageerd op mijn voorstel
om volgend schooljaar

eventueel weer met de BBL
constructiewerker te beginnen, aangezien het een
erkend leerbedrijf is en deze
opleiding voor haar ook een
meerwaarde zal hebben.

“Ik heb mijn passie
en doel gevonden”
Kortom, het gaat goed met
mij! Ik heb mijn passie en
doel gevonden en ben druk
bezig te bouwen aan mijn
toekomst. Maar ook voor
mijn directe toekomst ziet het
er goed uit! Ik heb veel
vertrouwen en verwacht
uiteindelijk een echte smid te
worden. En heel belangrijk:
ik verwacht na dit traject niet
meer werkeloos te zijn en
hoop nooit meer bijstand te
hoeven genieten!”
Uw smid, Elmo Middel

“In het eerste gesprek gaf
Elmo duidelijk te kennen dat
hij een doel had, dat op
termijn voor hem duurzame
gekwalificeerde uitstroom
naar de arbeidsmarkt zou
opleveren en hem financieel
onafhankelijk zou maken.
Mijn ondersteuning was
gewenst bij de ‘hoe’-vraag;
dat Elmo potentie heeft en
gemotiveerd is, was vanaf
het begin wel helder. Elmo
heeft gedurende het onderzoek en door zijn eigen
inspanningen laten zien over
doorzettingsvermogen te
beschikken.
Door nauwe samenwerking
en overleg met de werkcoach
van Elmo, andere betrokkenen van de gemeente
Arnhem, Gelders Vakmanschap i.v.m. een mogelijke
subsidie en werkgever More
is de wens van Elmo realiteit
geworden.
Thirsa Kros
Adviseur Leren en Werken

