Nieuws
Aboutaleb bezoekt modeshow van Ambachtsplein
tijdens opening van nieuwe vestiging Tornante
Mooi Goed
Trainingen en Bij Corrie in Noord.

Bij Corrie

Op woensdagochtend 25 maart heeft burgemeester
Aboutaleb de vestiging van Tornante Trainingen en Stichting
Bij Corrie aan de 1ste Pijnackerstraat in Rotterdam-Noord
officieel geopend. Naast zijn mooie openingsspeech had
hij bovendien tijd om kennis te maken met docenten,
cursisten en vrijwilligers. Ook bracht hij een uitgebreid
bezoek aan het Ambachtsplein, onderdeel van Bij Corrie.
Het naaiatelier, waar tassen en kledingstukken worden
gemaakt onder het label Mooi Goed Bij Corrie, markeert
de start van het Ambachtsplein. Speciaal voor de opening
was een wervelende modeshow samengesteld.
Als ervaren modellen liepen de vrijwilligers met de
ontworpen kleding, tassen en andere accessoires. Vol
aandacht heeft Aboutaleb de modeshow bekeken. Op het
Ambachtsplein kunnen mensen hun talenten ontdekken,
ontwikkelen en beroepsvaardigheden vergroten waardoor
ze meer kans hebben op de arbeidsmarkt. Vrouwen en
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mannen met uiteenlopende achtergronden komen naar
het ambachtsplein om gezamenlijk mooie producten te
maken en tevens Nederlands te leren. Inmiddels krijgt
het Ambachtsplein steeds meer bekendheid: een aantal
winkels in de stad heeft al producten van Mooi Goed in
hun assortiment en ook Rotterdamse ontwerpers hebben
het atelier ontdekt om hun ontwerpen uit te laten werken.
Momenteel worden gesprekken gevoerd met andere
ondernemers om het Ambachtsplein verder uit te breiden
met houtbewerking en een fietsenmaker.
Bent u nieuwsgierig naar het Ambachtsplein of andere
activiteiten van Bij Corrie? Kom gerust eens langs!

* L ees het uitgebreide artikel over de opening in de nieuwsbrief
van Tornante Trainingen.

Dr Maurice de Greef is gastprofessor ‘Leereffecten
laagopgeleiden en laaggeletterden’ aan de Vrije
Universiteit Brussel. Onderzoeker aan Maastricht
University en oprichter van Artéduc, een onderzoeksen adviesburo in onderwijs, welzijn en kunst & cultuur.
De Greef heeft zich zowel in Nederland als in Europa
toegelegd op het eerste onderzoek naar de impact
van volwasseneneducatie en welke leercontext van
belang is voor de deelnemers om een betere plek in
de samenleving te krijgen.

Taal voor het Leven onderzocht door
Maastricht University
Vorig jaar heeft Stichting Bij Corrie met
het programma Taal voor het Leven deel
genomen aan een landelijk onderzoek
naar de vraag of betere taalbeheersing
leidt tot een betere plek in de samenleving
(sociale inclusie) en naar een betere positie
op de arbeidsmarkt. Het onderzoek werd,
in opdracht van het Ministerie van OCW
en in samenwerking met Stichting Lezen
& Schrijven, uitgevoerd door de afdeling
Educational Research & Development
(ERD), School of Business and Economics
van Maastricht University en stond onder
leiding van onder meer Dr. Maurice de
Greef. Bij Corrie was één van de organi
saties in de regio Rijnmond waar cursisten
aan het onderzoek deelnamen.
De uitkomsten van het onderzoek
bevestigen de positieve impact van de
taaltrajecten Taal voor het Leven bij
Stichting Bij Corrie op de mate van sociale
inclusie, gezondheid, arbeidsmarktpositie
en de leesvaardigheid van de deelnemers.
Op individueel niveau was dit al zichtbaar
is, maar nog niet eerder door een onder
zoek bevestigd . Taaltrajecten van Stichting
Bij Corrie als onderdeel van het landelijke
programma Taal voor het Leven zorgen
voor betere plek in de samenleving en
de arbeidsmarkt. De respondenten van
het onderzoek Bij Corrie scoorden op de
meeste elementen hoger dan het landelijke
gemiddelde.
Maurice de Greef vertelt: “Tornante
Trainingen en Stichting Bij Corrie heb ik,
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naast andere partners in regio Rijnmond,
tijdens deelname aan mijn onderzoek
ervaren als bevlogen en vooruitstrevende
taalpartners én dat zij graag bijdragen aan
het oplossen van het taalprobleem om zo
mensen te helpen aan een betere plek in
de dagelijkse samenleving en mogelijk ook
op de arbeidsmarkt.” Zelf heeft De Greef
ook ervaring met lesgeven aan groepen
allochtone vrouwen die de Nederlandse
taal wilden leren (NT2). “Het lesgeven aan
deze groepen is echt een vak! Zeker nu
ik me bezig houd met onderzoek naar de
leereffecten bij laagopgeleiden en laag
geletterden zie ik dat een kwalitatief goede
docent één van de factoren is die invloed
heeft op de impact van de taaltrajecten.
De docent moet een veilige leeromgeving
bieden. Geduld en zelfreflectie zijn hierbij
belangrijk. De docent helpt de cursist bij
het leren, fouten maken, vallen én weer op
staan. Door ondersteuning van vrijwilligers
krijgen de deelnemers meer mogelijkheden
om het geleerde in de praktijk te brengen
en om de taal te oefenen. Ondertussen
blijft de docent gedurende een taaltraject
continu op het einddoel van taalverbetering
sturen en vergroot daarmee ook de kans
op een betere plek in de samenleving.
Maar volgens De Greef is het niet alleen de
docent die de impact van de taaltrajecten
beïnvloedt: “Ook een goede ondersteuning
door vrijwilligers, hoogwaardig lesmateriaal
én voldoende transfermogelijkheden
(toepassing van het geleerde in de praktijk)
zijn hierbij belangrijke factoren.”

In de afgelopen jaren is veel ondersteuning
aan laagopgeleiden en laaggeletterden
wegbezuinigd. Schokkend volgens De
Greef die juist gelooft in investeren in
de ‘onderkant’ van de samenleving.
“Deze groep mensen valt als eerste uit
de economische processen. Dat is terug
te zien in de werkloosheidscijfers: bijna
80% van de werklozen is middelbaar of
laagopgeleid. Onderzoek toont aan dat
ruim 1,3 miljoen mensen van de huidige
beroepsbevolking ook laaggeletterd zijn.
In de snel veranderende samenleving
loopt ook deze groep het risico buiten de
arbeidsmarkt te vallen. Onze samenleving
realiseert zich te weinig de urgentie van
deze problematiek.
Deze mensen moeten ook een plek in de
samenleving hebben en daar zijn goede
en sterke organisaties voor nodig die
hen kunnen ondersteunen. Zowel op
sociaal- als op economisch vlak hebben
we allemaal een verantwoordelijkheid om
deze groep blijvend te ondersteunen in
hun taalverbetering en het meedoen in de
samenleving.”
De Greef verwacht dat de taalopdracht
alleen nog maar groter wordt in de
komende jaren. “Als Nederland tot de
top van de kenniseconomieën wil blijven
behoren dan zullen we ons moeten
realiseren dat wij allemaal moeten blijven
investeren in taal en meedoen in de
samenleving.”

Warme aanbeveling
Coen Oerlemans is projectleider bij Bresser Bouw BV uit
’s Gravendeel. Bresser is gespecialiseerd in funderingsherstel
en het horizontaal en verticaal verplaatsen van bouwobjecten.
Oerlemans vertelt over zijn ervaringen met de stagiair vanuit
het project Taal Dichtbij Werkt.
“Maatschappelijk Betrokken Ondernemen staat bij ons nadrukkelijk
op de agenda: vandaar dat wij een werkervaringsplaats beschikbaar
hebben gesteld voor de cursist Firay Gehremedin.
Onze ervaringen met deze stagiair zijn goed. Hij is zeer gemotiveerd en ‘zag het werk
ook liggen’. Dit betekende dat hij nauwelijks bijsturing nodig had. Uiteindelijk is hij zelfs
nog een dag langer gebleven! Het bieden van een werkervaringsplaats aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt is zeker voor herhaling vatbaar. Dat wil zeggen
als onze projecten dit toelaten. Bresser Bouw voert namelijk veel specialistisch werk uit.
Hier kunnen niet altijd gemakkelijk stagiairs bij worden ingezet. Het succes staat en valt
met de inzet van de persoon in kwestie en het team waarbinnen de stagiair aan de slag
gaat. Ik vind het belangrijk dat bedrijven open staan voor maatschappelijk betrokken
ondernemen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op deze manier een kans
geven. Als ik opnieuw een passende klus heb, bel ik Firay zeker. Ook geef ik hem een
warme aanbeveling bij ander partijen!”

Net als in het echt!

Duurzaamheid Taal Dichtbij Werkt:
Openstellen voor mogelijkheden
Sinds januari 2014 runt Bozena van Bergen de B&B optiek aan de Sint Andriesstraat,
Rotterdam Zuid. Midden in de Oleanderbuurt. Enige tijd geleden werd zij benaderd
door de cursiste Taal Dichtbij Werkt, Gulhan Boyzigit. Zij was op zoek naar een werk
ervaringsplek. Gulhan heeft Bozena uitgelegd dat zij 8 weken lang voor 2 dagdelen
per week een stageplek zocht. Bozena geeft aan: “Eerst durfde ik niet ja te zeggen. Ik
doe altijd alles alleen en had nog niet eerder iemand op stage gehad. Wat kon ik haar
bieden? Toch heb ik het gedaan, uiteindelijk moet zij ook leren!“
De stageperiode is zeer goed verlopen. Gulhan durfde veel Nederlands te spreken
en uitleg te vragen als ze iets niet begreep. “Gulhan is heel sympathiek en spontaan.
Door deze ervaring durf ik ook weer iemand anders een stageplek te bieden, mee te
helpen en mee te denken. Uiteindelijk is elke hand erbij ook weer 2 ogen in de winkel!
Ik heb geleerd om me open te stellen voor mogelijkheden. Vaak durven mensen met
een taalachterstand niet Nederlands te spreken en schamen zich. Het is belangrijk om
over die drempel te gaan. En voor mij is het een leuke verrassing dat ik nu in ruil een
computercursus kan volgen bij Tornante Trainingen”.

Moos Ouwendijk is Assistent Manager Horeca
& Publiekservice van het Theater Zuidplein.
Maar liefst 4 deelnemers van Taal Dichtbij
Werkt kregen een werkervaringsplaats
binnen de publieksservice. Moos Ouwendijk
vertelt: “Tot 3 jaar geleden werkten we
al ruim 8 seizoenen met vrijwilligers voor
de kaartcontrole en de garderobe. Door
minder subsidies moesten we creatiever
zijn met de inzet van de vrijwilligerspool
en deze ook verder uitbreiden. Juist door
werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen
en hierop stagiaires in te zetten snijdt het
mes aan twee kanten: het theater heeft
meer handjes om te helpen en mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een
kans brede ervaring op te doen. Dat maakt
Maatschappelijk Betrokken Ondernemen echt
waardevol. Juist de horeca en publieksservice
bieden een brede scope aan activiteiten waar
mensen op ingezet kunnen worden. Inmiddels
zien we al dat één van de stagiaires een
geboren gastvrouw is, zij is helemaal op haar
plek. Wij oefenen hier alsof je écht aan het
werk bent voor een baas, dit is spannend voor
de deelnemers én voor ons! De samenwerking
met Stichting Bij Corrie is prettig en, met
het oog op wederkerigheid, is het natuurlijk
mooi meegenomen dat wij ook gebruik
mogen maken van een taalcursus. Ik heb al
interessante trainingen gezien zowel voor ons
team als voor mijzelf!”
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Vanaf begin mei
ook Stichting
LOV aan de 1ste
Pijnackerstraat

Stichting
Bij Corrie en
Tornante Trainingen
in de film

Stichting LOV heeft begin mei haar
nieuwe kantoor aan de
1ste Pijnackerstraat betrokken. Tornante
Trainingen en Stichting Bij Corrie
verwelkomen Stichting LOV van harte
bij de Tornante familie! LOV staat
voor laagdrempelige begeleiding door
taalvrijwilligers aan migranten met
een taal- en participatieachterstand.
In de groepslessen of taalles aan huis
bereikt LOV zo ook de meest geïsoleerde
doelgroep, die (nog) niet de weg vindt
naar deelnemen aan de samenleving.
Door de taalvaardigheid te vergroten
verbetert de zelfredzaamheid en het
zelfvertrouwen van de deelnemers.

Op www.bijcorrie.org staat een korte
reportage over de werkzaamheden in
het Kopblok. Bekijk het interview om een
(nog) beter beeld te krijgen.

www.stichtinglov.nl
info@stichtinglov.nl

info@tornantetrainingen.nl of
telefonisch 010 742 04 65.
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Bij het artikel op de site over de opening
door Aboutaleb zijn ook twee filmpjes
terug te vinden die een goede weergave
van de geslaagde dag vormen.

Heb je een idee voor Bij Corrie of heb
je een vraag, neem dan contact met
ons op:
Riederlaan 200
3074 CL Rotterdam
1ste Pijnackerstraat 64
3036 GK Rotterdam
Telefoon
010 742 04 66
Email
info@bijcorrie.org
Website
www.bijcorrie.org

Ruimtes huren
Zowel op Zuid als op Noord kun je Bij
Corrie ruimtes huren voor een vergadering,
presentatie, een borrel of workshops.
Voor reserveringen of informatie:

Twitter
Volg ons via @BijCorrie

Tornante Trainingen is hoofdsponsor
van Stichting Bij Corrie.

• Met medewerking van: Lia Trum, Anna Marie Hazenberg, De Bree Communicatie• Fotografie: Arjen Jan Stada, Hans Tak, Anna Marie Hazenberg • Vormgeving: Parthesius Ontwerpen

an de
a
V
O
L
g
n
i
t
Stitech kerstraat
1s Pijnac

