Beste Patricia Heemskerk,
Ik heb deze aanbeveling van uw werkzaamheden geschreven zodat u deze kunt delen met
anderen.
Details van de aanbeveling: "Als gedragsspecialist en coördinator van de Prof. dr. Gunningschool
te Haarlem ben ik maanden actief op zoek geweest naar een bedrijf dat loopbaanadvies kon
geven voor onze doelgroep VMBO-TL. Wij zijn een speciale school met leerlingen die gedragsen psychiatrische problematiek hebben. Deze leerlingen lopen geen stage, kunnen zich dus
daardoor minder oriënteren op de arbeidsmarkt en vinden het lastig een keuze te maken als het
gaat om vervolgonderwijs / arbeidsrichting.
Op LinkedIn kwam ik in contact met Patricia Heemskerk. Vanwege onze lastige doelgroep heb ik
haar eerst goed geïnformeerd over het type leerling maar dat bleek geen enkel probleem. Door
haar lange ervaring met jongeren in het algemeen, en specifiek jongeren met een
arbeidsbeperking binnen WSW De Meergroep, aarzelde zij geen moment en maakte snel een
afspraak.
In het eerste gesprek bij ons op school zet zij in grote lijn helder uiteen wat zij voor onze
doelgroep kan bieden. Haar sprankelende, dynamische maar zeker ook toegankelijke houding
maken het gesprek soepel en heel prettig van aard. Als we door de school lopen wordt zij door
verschillende leerlingen aangesproken en ze vragen wat zij komt doen. Het valt op dat zij de
leerlingen op een sympathieke en vooral authentieke wijze benaderd, waardoor de zo essentiële
chemie bij onze doelgroep snel gerealiseerd wordt.
We spreken af dat we eerst een Pilot doen met 2 leerlingen, die elk 4 sessies krijgen van een uur.
Het eerste doel is een prettige verstandhouding te creëren met de cliënt, dit is de basis.
Vervolgens werkt zij met verschillende methodieken. Het concrete resultaat dat elke cliënt krijgt
bestaat uit het volgende pakket:
• Persoonlijke Profiel Analyse
• Sterkte -Zwakte Analyse
• Eindverslag met een duidelijk concreet advies richting arbeid en scholing.
De bovenstaande verslagen zijn inhoudelijk krachtig maar ook heel opbouwend, analytisch,
herkenbaar voor de leerling en realistisch. Zowel leerlingen, ouders en collega’s zijn zeer positief
over de resultaten en, kenmerkend in de reflectie van mensen, is het inspirerende, heldere en
positieve karakter van de verslagen. De interactie met Patricia was steeds empatisch en warm.
Samenvattend kan ik stellen dat onze organisatie erg graag in de toekomst gebruik zal maken van
de activiteiten van Select Personeel en Coaching. De leerlingen krijgen een goed beeld van hun
competenties, er wordt een concreet advies geboden omtrent verdere studie en er wordt een
duidelijk gericht arbeidsadvies neergezet. Dit alles in een prettige, ontspannen en zeer
professionele sfeer die vooral zeer zeker bijdraagt tot een reëel positief zelfbeeld.
Ronald Hessen
Gedragsspecialist / Leerling Coördinator
Prof. dr. Gunningschool, Planetenlaan 13, 2024 EN Haarlem.

