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Jobcoaching De Bakfiets

Bakfietsnieuws
Met deze nieuwsbrief willen wij alle geïnteresseerden op de hoogte houden van het nieuws
en de ontwikkelingen binnen De Bakfiets.

Jaargang 1, nr. 1

De Bakfiets bestaat inmiddels 5 jaar en in het voorjaar zal hiervoor, op een nog nader te
bepalen datum, een feest worden georganiseerd.
In samenwerking met Anne Lamers, is Marcel de afgelopen maanden bezig om het voormalig Robson-pand aan de Blekerstraat in Enschede te gaan huren van Woningcorpora e Domijn. Het gebruik van dit pand zou een mul func oneel karakter krijgen; het plan was om in
dit pand een aantal ruimten te gaan verhuren aan (startende) ondernemers die kantoor/
werk/vergaderruimte nodig hebben. Ook zou er ruimte zijn voor het houden van workshops
en cursussen. Ook het kantoor van de Bakfiets zou in dit pand worden ondergebracht.
De wijkraad zou haar vergaderingen en bijeenkomsten gaan houden en het was de bedoeling om een centraal trefpunt voor de wijk te worden, om onder het genot van een kop
koﬃe (of thee), te ontmoeten. Een groot gedeelte van het pand is uitermate geschikt voor
kunstenaars en andere crea evelingen. Naast het pand komt een stuk grond beschikbaar
waar moestuinen te zijner jd gerealiseerd zouden gaan worden. Helaas is dit plan stopgezet vanwege de financiële onhaalbaarheid.
Wel is Marcel duidelijk geworden dat hij de zoektocht naar een loca e om leerwerktrajecten uit te voeren onverminderd gaat voort gaat ze en.
Marcel Meinsma is naast jobcoach binnen De Bakfiets, ook als mediator werkzaam. Naast
media on bied Marcel de volgende diensten aan:
· Leerlingbegeleiding,
· sociaal maatschappelijke begeleiding,
· loopbaanbegeleiding
en nog veel meer.
Kijk voor meer diensten op h p://media on.marcelmeinsma.nl/index.htm

Nieuwe jobcoach: Patricia Vulker—Floor
Afgelopen september werd het team van De Bakfiets uitgebreid met jobcoach
Patricia Vulker-Floor. Patricia is getrouwd en moeder van een zoon. Inmiddels
is zij begonnen met de begeleiding van een aantal deelnemers en gestart met
de opleiding Mediërend Leren bij S bco.
Haar persoonlijke visie zal haar binnen De Bakfiets goed van pas komen: “de
mens staat centraal”. Tevens hee zij een ruime ervaring opgedaan in de
dienstverlenende branche.
Kenmerkend voor haar, is haar open– en eerlijkheid, waarbij respect de boventoon voert.
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