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Banenproject vrouwen krijgt vervolg
TSJOMME DIJKSTRA

VLAGTWEDDE Een project om vrou-
wen in het noordelijke grensgebied
van Nederland en Duitsland aan
werk te helpen, wordt wegens suc-
ces voortgezet. Ook die tweede
proef kan weer verlengd worden.

New Jobportunities is de naam van
het project, dat als doel heeft werk-
zoekende vrouwen zonder uitkering
in Oost-Groningen, Drenthe en het
noorden van Duitsland kansen te
bieden op de arbeidsmarkt. Dat is
een groep die reguliere organisaties
als het UWV niet kunnen bedienen,

zegt projectleidster Frida Pathuis.
Soms hebben ze een klein weduwe-
pensioen, soms zijn ze gescheiden.

In 2014 liep de eerste proef. ,,In
Duitsland zijn verschillende bu-
reaus die mensen weer aan werk te
helpen. Daar is het initiatief geno-
men en contact gezocht met CMO
STAMM. het kenniscentrum voor
sociaal-maatschappelijke vraag-
stukken in Drenthe en Groningen’’,
aldus Pathuis. ,,CMO heeft mij bena-
derd aangezien ik graag projecten
met betrekking tot de arbeidsmarkt
in Duitsland en Nederland uitvoer.’’

Het project wordt voor de helft ge-
financierd door de Eems Dollard Re-

gio. Ook de provincies Groningen en
Drenthe, Kreis Emsland en de NAM
steunen het project. Van de vijftien
Nederlandse vrouwen die aan de
eerste proef meededen, vonden vol-
gens Pathuis twaalf een vaste baan,
één in Duitsland.

Het gaat onder meer om vrouwen
die na een zwangerschap weer aan
het werk willen. ,,In Duitsland is de
sociale zekerheid nog wat mooier
geregeld dan hier, daardoor blijven
vrouwen langer thuis voordat ze
weer actief op zoek gaan naar werk.
‘Stille reserves’ voor het land met
een arbeidskrachtentekort.

,,Omdat de economie weer aan-

trok, was het de vraag of een nieuwe
proef nodig zou zijn’’, zegt Pathuis.
,,Als wij aantonen van wel, kan die in
augustus naadloos overlopen in een
tweejarig vervolgproject met scho-
ling en individuele ondersteuning.’’

De kans op een vervolg lijkt groot.
Pathuis: ,,Op een oproep op vaca-
tures in het Noorden kwamen 53 re-
acties binnen. 24 mensen mailden
dezelfde dag een cv, 17 komen straks
naar de cursus.’’

Het tweede project loopt door tot
en met 31 juli. Er is plek voor vijftien
vrouwen die uit Nederland komen
en vijftien uit Duitsland. Zij krijgen
individuele coaching en begeleiding

die erop gericht is cv’s te verbeteren,
vaardigheden te testen en mogelijk-
heden te bekijken om weer toe te
treden tot de arbeidsmarkt. Ook
wordt contact gezocht met bedrij-
ven die hen mogelijkheden willen
bieden. De tweetalige cursus wordt
gegeven in Meppen in Duitsland.

Vrijdag konden mensen zich ook
laten informeren en eventueel in-
schrijven voor het project op een bij-
eenkomst in Vlagtwedde. Morgen
(Assen) en op donderdag (Emmen)
zijn er bijeenkomsten in Drenthe en
op 7 april is er nog een in Vlagtwed-
de. Voor informatie: newjobportu-
nities@gmail.com.


