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waarvan voor:
Stichting Buitengewoon leren
en werken - Prins Heerlijk
Aantal jongeren in begeleiding

327

waarvan:
horeca en detailhandel

152

zorg en dienstverlening

175

woonbegeleiding
ambulante begeleiding
behandeltrajecten
en diagnostiek
in opleiding in horeca of
detailhandel
in opleiding in zorg en
dienstverlening
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Een aantal programma’s voor
scholing van (nieuwe) medewerkers
is verder uitgewerkt op een toegankelijke manier (film, podcast, standaard
leermateriaal).

Aan de slag bij werkgevers
met begeleiding

PROJECT PERSONEELSRESTAURANT DE EFTELING

Samenwerking om een structurele en
professionele opleidingsplek te bieden
voor jongeren van Prins Heerlijk die de
horeca-opleiding volgen.

AMBULANTE (WOON)BEGELEIDING

265
JONGEREN BETREKKEN HUN
NIEUWE APPARTEMENT

In het wooncomplex Quilt zijn 9 jongeren
van Prins Heerlijk (begeleid) gaan wonen.
Behaalde diploma’s, certificaten
en getuigschriften

90

Diploma’s
horeca en detailhandel

32

Diploma’s
zorg en dienstverlening

40

Getuigschriften
horeca hulpkracht

54

125

PRINS HEERLIJK ACADEMIE

Certificaten helpende plus

Prins Heerlijk werkbedrijven
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+ TRAINING MAAKT KRANT
PROJECT KWILT

SAMENREDZAAMHEID
Een samenwerking met De Wever, TBV
Wonen en ContourdeTwern: woningen
voor jongeren, horeca-invulling door
Prins Heerlijk, hulpkrachten in de zorg,
gezamenlijk tuinonderhoud.

Bij de + training is veel aandacht
besteed aan het thema burgerschap
en iets betekenen voor anderen.
We zijn trots op de deelnemers die een
eigen krant maakten en deze hebben
verspreid onder andere jongeren.

• Maatjesproject – jongeren in contact brengen
met elkaar (Efteling abonnementhouders)
• Fotografie workshops
• Samen sporten en de activiteitenclub
• Bijkomsten, praten over relaties, identiteit
en seksualiteit.

HULPKRACHTEN IN DE OUDERENZORG HEEL SUCCESVOL
Steeds meer jongeren zijn aan
de slag als hulpkracht in ouderenzorg
in Het Laar. Ze krijgen enthousiaste
reacties van bewoners en
medewerkers van Het Laar.

