BBL-er zonder baan ?
Meld ze aan !

BBIoffensief

Wat is het BBL Offensief ?
Het BBL-Offensief is een initiatief van de gemeente Groningen,
het UWV, Noorderpoort, Alfa-college en AOC-Terra naar aanleiding
van het actieplan jeugdwerkloosheid ‘Werk in Zicht’ (2009).
In het BBL-Offensief zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, die
actief op zoek gaan naar een werkplek voor de betreffende leerling
en hun netwerk daarvoor inzetten. Dit zijn o.a. jobhunters van de
gemeente Groningen, medewerkers van het Noorderpoort en het
Alfa-college, GOA Publiek, Werkpro, RMC, Werkpleinmedewerkers,
OTP, Loket Leren en Werken en Project Binn'stad.
Deze partijen komen twee wekelijks, in Groningen, bij elkaar.
Naar de aanmelder vindt er terugkoppeling plaats.
Wat is het doel van het BBL Offensief ?
Het doel is het aantal voortijdige schoolverlaters (VSV) te
verminderen.
Het BBL-Offensief richt zich met name op BBL-ers die geen leerbaan
kunnen vinden of hun leerbaan (dreigen te) verliezen.
Voor wie is het BBL Offensief bedoeld ?
Het BBL-Offensief is bedoeld voor BBL-ers (tot 27 jaar) uit de gehele
provincie Groningen, die ingeschreven staan bij de verschillende
ROC’s (Noorderpoort, Alfa-college, AOC-Terra) en die om
economische redenen en ondanks inspanningen van de school, aan
het begin of tijdens hun opleiding, geen leerbaan (meer) hebben.

Wie kunnen de kandidaten aanmelden ?
1. De contactpersonen van de verschillende ROC’s:
(BPV) docenten, teammanagers, en andere betrokkenen van
de aanleverende school.
2. De werkgever die het contract van de BBL-er, niet kan verlengen.
3. De BBL-er zelf, via de contactpersoon van zijn/haar school.
Hoe kan een BBL-er aangemeld worden ?
Dit kan via het officiële digitale aanmeldingsformulier.
Dit formulier is aan te vragen via: bbloffensief@groningen.nl
Het volledig ingevulde formulier + een recent CV, terugsturen naar
bovenstaand e-mail adres.
De contactpersoon stelt de kandidaat op de hoogte dat hij/zij
aangemeld is.
Alleen op deze manier kan er snel actie ondernomen worden.
Wat gebeurt er na de aanmelding ?
De aangemelde kandidaten worden tijdens een twee wekelijkse
bijeenkomst verdeeld over deelnemers van het BBL-Offensief.
De kandidaat wordt, indien gewenst, uitgenodigd voor een gesprek.
Wanneer kunnen de kandidaten aangemeld worden ?
Dat kan gedurende het gehele schooljaar.

Dus ………………….
BBL-er zonder baan ?
Meld ze aan !

Namens de gezamenlijke organisatoren van het
BBL-Offensief

