Impressie van de workshop genomineerden en Toppers 2017
“Dit is de mooiste workshop van allemaal”, zo begon de gespreksleidster deze workshop
voor alle genomineerde Toppers. Op basis van een aantal criteria zijn er uit de
genomineerden vijf Toppers 2017 gekozen. Allemaal gefeliciteerd met jullie nominatie: wat
een geweldige prestatie. Daar mogen ze trots op zijn!
De achtergrond van de genomineerden is heel divers: van vluchtelingen uit Syrië en Irak tot
een bijstandsmoeder met twee kinderen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: vooral op
eigen kracht en met behulp van anderen hebben zij bereikt waar ze nu zijn. En voor een
aantal is dat nog niet genoeg: er wordt nog volop geleerd, zowel in de praktijk als uit
boeken.
Als er gevraagd wordt naar de achtergrond hoor je welk pad ze afgelegd hebben. Iemand
vertelt dat zij de eerste twee jaar geen Nederlands wilde praten, omdat ze zich schaamde
om fouten te maken. Zij is nu bezig met een mbo-opleiding! Er is iemand bezig met zijn
staatsexamen Nederland en met rijlessen. Hij wil na het behalen van zijn rijbewijs werk
zoeken waar hij bij kan autorijden.
Een ander ontplooit zijn talenten met het maken van tassen en kleding. Zijn droom is om
een eigen zaak te beginnen. En wat te denken van een bescheiden, zeer verlegen
jongedame die nu in vaste dienst is bij een cateringbedrijf en zegt meer voor zichzelf op te
komen. Sinds kort begeleidt zij zelfs een Taalmaatje op de werkvloer!
Dan is er nog een jonge vrouw die het in de zorg niet langer kon volhouden om ‘op de klok’
te werken in plaats van met mensen. Kwam thuis op de bank terecht en wilde na acht jaar
helemaal niets meer. Kwam uiteindelijk terecht in een beschutte omgeving en gaat
binnenkort zelf mensen begeleiden in het arbeidsproces.
En dan nog een jongeman die op het gebied van sport en beweging geen werk kon vinden
en er na een beroepskeuzetest achter kwam dat hij in de zorg op zijn plaats zou zijn. Zo’n
werkplek heeft hij inmiddels gevonden en hij is bezig met een relevante studie.
Een paar zeer rake opmerkingen door meegekomen begeleiders/coaches van de Toppers.
‘Je kunt wel negatief doen over statushouders, maar je kunt ze ook helpen’. En: ‘Gemeentes
laten veel dingen liggen. Soms zijn er blokkades waarom iemand niet kán werken. Jammer
dat er vanuit de gemeente te weinig aandacht is voor deze mensen’.
Op de vraag aan de Toppers of de omgeving trots is op hen, antwoorden ze allemaal
volmondig ‘ja’. De gespreksleidster rondt de bijeenkomst af met de woorden dat het heel
motiverend is om te zien wat het mensen gekost heeft en wat het oplevert. Zij bedankt alle
genomineerden en Toppers voor hun bijdrage en wenst hun heel veel succes.

