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Gratis training en stage voor jongeren in Haarlem Oost 

'The Green Team' is een project voor jongeren tussen de 14 en 25 jaar die 'thuiszitten'. Ga je niet 

meer naar school? Of zit je werkloos thuis (met of zonder uitkering), ben je het solliciteren zat en 

wil je even iets anders? Dan ben je bij The Green Team aan het goede adres. 

Bij The Green Team krijg je in korte tijd gratis verschillende trajecten aangeboden. Het is een project 

van stichting Drop-Inn. Meer hierover kun je lezen op de website: 

www.stichtingdropinn.nl/projecten/jongeren-en-green-team. 

Gratis training en stage 

In eeste instantie krijg je de Talent Orientatie Training. Tijdens deze training ontdek je, spelenderwijs 

met anderen in een groep, waar jouw (verborgen) talenten liggen. 

Daarna bieden we je een korte stage aan van 6 weken om uit te proberen wat je daadwerkelijk leuk 

vindt. Je oefent jouw ontdekte talenten uit de training en je leert hoe je deze in kunt zetten. Ook de 

stage doe je in een groepje, dus je bent niet alleen. 

Na deze periode helpen wij je verder op weg weer naar (een andere) school, stage of werk. 

De training en stage kosten je niets. Wel is er een verplichte deelname als je je eenmaal hebt 

ingeschreven. 

Wil je ook meedoen? 

Doe je ook mee? Meld je dan snel aan via: info@stichtingdropinn.nl. Wees er wel snel bij want er 

kunnen maar 10 jongeren meedoen! De introductie van het project is gepland op maandag 13 maart 

om 14.00 uur bij Stichting Dock, Broederhuis, Nagtzaamplein 67 in Haarlem. 

Wil je meer weten? 

Thera Smitt vertelt je graag meer over dit project. Dus je kunt altijd contact met haar opnemen als je 

nog vragen hebt. Dat kan telefonisch: 06-13237520, of per e-mail: info@stichtingdropinn.nl. 

Wat doet stichting Drop-Inn? 

Stichting Drop-Inn zet zich in voor talentontwikkeling bij jongeren en bevorderen van 

maatschappelijke betrokkenheid. 'The Green Team' is het jongste project van Stichting Drop-Inn. 
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