PRESENTATIE PHOENIX

……….. Omdat ervaring werkt!

bedrijfsfilosofie

KLANTGERICH
T

INNOVATIEF



kennis en kunde



vernieuwend



ontwikkelingen kunnen voorzien



creatief



doorgaande samenwerking



onderscheidend



handelen naar toekomst



probleemoplossend



maatwerk



maatschappelijk betrokken



behoefte van klant is uitgangspunt

core business

arbeidsmarktprojecten

trainingen

leerwerktrajecten

opleidingen

projectontwikkeling

werving

coaching

ondernemingsschap

reintegratie

integratieprojecten

en selectie

doelgroepen



jongeren



inburgeraars / nieuwkomers / vluchtelingen



hoogopgeleiden



ondernemers



nuggers



oudkomers



allochtone en autochtone werklozen



reintegratie klanten

projecten / diensten



leerwerktrajecten (kwetsbare) jongeren



stageloket voor jongeren



scholingsproject Beveiliging met baan garantie



traineeprogramma telefoniste/receptioniste / zorg / beveiliging/
detailhandel / groothandel



taal- en integratieprogramma’s/sociale activering



ondernemerschapsprogramma



scholingsprojecten in de zorgsector en ICT





management development programma’s voor hoogopgeleide
mbo’rs en hbo’rs

commerciele trainingsprogramma’s

NEXT

GEN

Innovatief ondernemen

ENTREPRENEURSHIP FOR N E X T GENERATION

motivatie


vergrijzing binnen MKB - sector



noodzaak van nieuwe ondernemers



bedrijfsopvolgers voor MKB is
belangrijk en hard nodig



nieuwe generatie ruilt werkloosheid
voor ondernemerschap



groei ondernemerschap onder de
multiculturele groepen



binden en verbinden van
ondernemerschap met
herkomstlanden is goed voor
internationale samenwerking

focus


stimuleren ondernemerschap onder
jongeren als toekomstige
ondernemers



opleiden, trainen, matchen en
begeleiden jongeren als
bedrijfsopvolgers MKB-sector



innovatie en creativiteit van jongeren
vertalen naar ondernemerschap



koopeling ondernemingsinnovatie
met herkomstlanden



franchising en merkontwikkeling

NEXT

GEN

ENTREPRENEURSHIP FOR N E X T GENERATION

traject

resultaten



campagne, werving en selectie





businessscourse ondernemerschap
voor NEXT GENERATION

50 nieuwe jonge ondernemers voor
MKB



nieuwe ondernemerschap in sectoren:



businessplan

- creatieve industrie



zakelijke begeleiding en coaching

- cultureel ondernemerschap



matchmaking met MKB - sector

- ambachtelijk ondernemerschap



netwerkontwikkeling in business

- ict - technologie



start en implementatie onderneming

- toerisme en recreatie

- reclame industrie
- innovatieve concepten franchise
samenwerkingsverbanden met
herkomstlanden

NEXT

GEN

ENTREPRENEURSHIP FOR N E X T GENERATION

samenwerkingspartn
ers


Gemeente Amsterdam



MKB – Amsterdam



UWV – Werkbedrijf



Stichting Innovatie Academie



Business School Nederland



Technische en Economische
Universiteit TOBB University Ankara /
Turkey



ING en Rabobank



Kamer van Koophandel



Stadsdelen

ColorfulTalen
ts

talentontwikkelingsprogramma voor
Nieuwe Nederlanders in management
functies

noodzaak


banen die hun worden aangeboden zijn
vaak onder hun opleidings- en
functieniveau



negatieve beeldvorming en weinig zicht op
hun compotenties bij de werkgevers



weining aansluiting op de zoek- en
wervingskanalen van de arbeidsmarkt
(netwerk en via contacten)



mismatch en gebrek aan extra curriculaire
activiteiten



een gebrek aan werkervaring waardoor de
instroom wordt beperkt



beperkte promotie- en carrierekansen op
het werk en onvoldoende doorstroom naar
hogere functies

ColorfulTalen
ts

investeren voor nieuwe talenten als
toekomstige managers

management trainee
programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Management en Vaardigheden

Besluitvorming
Besluitvormingstechnieken

Creativiteit
Interpersoonlijke Vaardigheden
Marketing & Strategisch Management I + II
Organisatiestructuur

Organisatiecultuur
Macht en Kwaliteit
Human Resource Management

Financieel management
Informatiemanagement
Leiderschap
Teams
Veranderen
Persoonlijke effectiviteit

aanpak
Dualetraject leren en werken
binnen MKB – sector
Gedegen management opleiding
via Busines School Nederland
met acredidatie en action
learning methode
Coaching en begeleiding in
carriere ontwikkeling
MKB - sector toegangkelijk
maken voor nieuwe talenten als
toekomstige managers

STAGELOKET
met motivatie aan de slag

Missie

Waarom is het stageloket Pluspunt?
Door de economische crisis hebben de jongeren het

Door sociaal en maatschappelijk betrokkenheid en
resultaatgerichte samenwerking met overheden,
onderwijsinstellingen en ketenpartners bijdrage
leveren aan het creëren van stage- en
leerwerkplaatsen voor werklozen.

extra moeilijk. Veel jongeren hebben hierdoor geen
baan en/of perspectief op het werk. Door de

explosieve groei van werkloosheid dreigen de
jongeren in een maatschappelijk isolement terecht te

komen. Daarnaast verlaten sommige jongeren de

Werkwijze
Het stageloket Pluspunt hanteert de volgende
kernwaarden in haar werkwijze.

school zonder diploma en hebben hierdoor sombere

perspectieven op de arbeidsmarkt. Vervolgens zijn er
voor de studerenden nauwelijks stageplaatsen en/of

leerwerkplaatsen beschikbaar. Sommigen worden
- klantgericht

vaak vanwege hun culturele afkomst uitgesloten voor

- resultaatgericht

het vinden van stage plaatsen. De vangnetten voor

- integraal en samenhangend

hulp en begeleiding ontbreken. Daarom is het

stageloket pluspunt in leven groepen om succesvol
- innovatief, creatief en probleemoplossend

- maatwerk en passend aanbod van trainings- en
begeleidingsmethodiek voor de doelgroep
- Coaching en begeleiding

stagebemiddeling- en begeleiding te bieden voor het

opdoen van leer- en praktijkwerkervaring in het
bedrijfsleven en non-profietorganisaties.

jou ambitie en aspiratie is voor
ons uitgangspunt

route van stage naar
baan
WAT BIEDEN WIJ NOG EXTRA’S
AAN

intake/selectie

-netwerkbijeenkomsten met

werkgevers
Persoonlijk
ontwikkelingspla
n (POP)

Sollicitatie en plaatsing

Training
motivatie,
vaardigheden,
en
bedrijfscultuur

- Workshops informatie
bijeenkomsten over stage,
beroepenoriëntatie, scholing,
opleiding en sollicitaties
-Voorlichting over arbeidsmarkt

Coaching,
begeleiding en
advies

Start stage bij
werkgever

Evaluatie stage
en beoordelen
van resultaten

Rapportage,
vervolg actieplan
en bemiddelen
naar werk

Action learning
stageproject
begeleiding

-Advies
-Netwerkcontacten met
relevante organisaties

methode, werkwijze en aanpak



action learning methode



action learning projecten



action learning coaching



vraaggerichte benadering



resultaatgerichte werkwijze



probleemoplossend gerichte aanpak



persoonlijk ontwikkelingsplan



netwerkontwikkeling



betrokkenheid van bedrijfsleven, organisaties en instellingen



taakgerichte aansturing van klant

samenwerkingspartners





















Gemeente Amsterdam
Gemeente Haarlem
UWV Werkbedrijf
MKB Amsterdam
DeltaSafe
Master Security
Integratie Academie
Innovatie Academie
Business School Netherlands
Werkgevers, alle sectoren
Allochtone Ondernemers
Vluchtelingenwerk
Bureau Nieuwkomers
Kamer van koophandel
Provincie Noord Holland

