
 
 

 

 
 
 

 
 

       Welzijn in Almere 

         

- Interview met Jeffrey 
- Rapportuitreiking klas 
  Uitstroom School  

 

“Via een jongerenwerker heb ik mij 
aangemeld bij L2W. Ik kreeg toen al 
vijf jaar een uitkering en had veel 
problemen. 
 
Tijdens de oriëntatiefase kon ik weer 
in een dagritme komen, wat hard 
nodig was na vijf jaar mijn eigen tij-
den bepalen. De hechte band die ik 
met mijn coach had maakte dat ik 
elke dag gemotiveerd en op tijd aan-
wezig was. Ik nam dingen van hem aan, wat ik bij anderen eerder 
niet deed.  
 
Mijn doel was erachter te komen wat ik wilde worden. De groep 
met wie ik dit traject volgde was hecht en bij alle mooie doorbra-
ken die we meemaakten kwamen we als groep dichter bij elkaar. 
Ik begon gewend te raken aan het ritme van op tijd komen en ik 
groeide als persoon. Iets wat ik als zeer fijn heb ervaren. 
 
De mindset trainingen en de werkervaringsplaatsen hebben mij 
een hele belangrijke les geleerd. Door te proberen verlies je nooit 
iets, maar je wint iets, je bent een ervaring rijker. Door te probe-
ren zou ik erachter komen wat bij mij past.  
 
Ik zie de toekomst positief, ik heb nu een vaste baan, een eigen 
huis en een goeie relatie. Dit alles was nooit mogelijk geweest 
zonder de betrokkenheid van mijn coach en de hulp van Learn2-
Work. De vele gesprekken die ik met mijn coach heb gehad heb-
ben mij veranderd”.  

Jeffrey (26) 
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Rapportuitreiking Learn2Work 

Op 14 juli hebben wij de rapporten uit mogen 
reiken aan de geslaagde jongeren van de klas Uit-
stroom School. Het was een fantastische, mooie 
(en letterlijk) geslaagde dag voor hen.  
 
Ondanks een bewogen schooljaar, anders dan 
normaal gezien de corona-omstandigheden, heb- 
ben deze jongeren laten zien dat zij desondanks  
deze periode succesvol af konden ronden.  
 
De online-lessen, coaching op afstand en de men-
tale- en fysieke fitheid werden op creatieve ma-
nieren in stand gehouden. Met positieve resulta-
ten, mooie rapportcijfers, een hoop nieuwe erva-
ringen en kennis op zak zal deze groep jongeren 
volgend schooljaar instromen op het ROC. 
 
Het EveNaarHuis was omgetoverd tot een feeste-
lijke ruimte met onder meer een rode loper, een 
hoop flitsende camera’s, en natuurlijk hapjes en 
drankjes. De jongeren hebben hun welverdiende 
rapport in ontvangst mogen nemen in het bijzijn 
van hun familie. 
 
Wij wensen alle geslaagde jongeren een succes-
volle studie- en werkloopbaan tegemoet en zul-
len in de nazorg nog actief mee blijven bewegen.  
 

Proficiat en wees vooral trots op jezelf! 


