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Beschrijving traject
Sleutelen Met Jongeren heeft een eigen garage
met auto’s waar jongeren in de praktijk onder
begeleiding van leermeester Dennis aan auto’s
sleutelen om zo het vak automonteur te leren. Het
project biedt zowel mogelijkheden voor
dagbesteding als de entree-opleiding Assistent
Mobiliteitsbranche (Autotechniek) BOL niveau 1. De
lessen worden gegeven door docenten van het
ROC Mondriaan.
Stichting SMJ is opgezet met als doel de jongeren
een doel te geven in hun leven en perspectief in
hun toekomst te bieden, alsmede een goede
dagbesteding te hebben. Ook draagt SMJ bij aan
de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
jongeren en wil SMJ de kans op arbeidsparticipatie
of opleidingsmogelijkheden voor de jongeren
vergroten.
SMJ wil jongeren die tussen wal en schip zijn
gevallen of dreigen te vallen, een positieve sociale
positie in de maatschappij geven. Zij kunnen bij SMJ
ervaring opdoen en daarna op eigen kracht hun
plek op de maatschappelijke ladder veroveren. SMJ
gaat uit van de talenten van de jongeren.

vsv-trajecten

Doelgroep:
Jongeren tussen de 16 en 23 jaar
Let op: Haagse jongeren hebben altijd
voorrang en traject is alleen voor
Haagse jongeren gratis. Voor andere
jongeren mits er plek is en tegen
betaling van de trajectprijs door
woongemeente.
Een traject voor een eventuele
doorstroom naar het mbo of een
baan in de autotechniek.
Dennis en Djela Maduro zijn de
steunpilaren bij SMJ. Dennis is
gediplomeerd automonteur en
tevens de leermeester. Djela
begeleidt jongeren op het
maatschappelijk vlak. Deze
combinatie maakt het project zo
succesvol.

Instroommomenten:
Entree-opleiding: start in sep en feb
Dagbesteding: continu bij voldoende plekken

Contactpersoon traject
Naam: Djela Maduro
Telnr.: 06 13 43 65 27 / 070 785 33 04
E-mail: info@sleutelenmetjongeren.nl

Locatie:
Orionstraat 10, Den Haag

Meer info:
Aanmelden: neem contact op met
Djela voor beschikbaarheid plekken
en aanmeldprocedure
Trajectprijs: €10.062,50 per traject

