Werken en leren
bij The Colour Kitchen

The Colour
Kitchen

The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel
horeca concept met een groot maatschappelijk hart.
Wij willen samen met onze gasten én onze partners
het verschil maken door mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een nieuwe kans te bieden. Dat doen
wij in onze horecabedrijven, op onze bedrijfscatering
locaties en tijdens onze partycatering activiteiten.

Het verschil maken
Nelson Mandela zei ooit: “De betekenis van ons leven ligt in het
verschil dat we maken in de levens van anderen.” Dit ervaren wij elke
dag bij The Colour Kitchen.
Werken lijkt vanzelfsprekend en voor sommigen zelfs een noodzakelijk
kwaad. In Nederland zijn er nog veel jong volwassenen tussen de 17 en
35 waarvoor (blijven) werken niet vanzelf gaat. Ze moeten opboksen
tegen de ‘gemiddelde’ norm die onze maatschappij stelt en hebben
niet altijd de kansen gekregen die nodig zijn om je te ontwikkelen.
Deze mensen wil The Colour Kitchen graag een nieuwe kans geven.
Gewoon het feit dat je elke dag gaat werken, gasten blij maakt en
veel leuke collega’s hebt, kan voor hen het verschil maken.
Zij maken op hun beurt weer het verschil voor iedereen die ze in hun
leven treffen. Zij zijn niet alleen een voorbeeld en inspiratie voor
familie en vrienden, maar ook voor alle mensen die werken en te gast
zijn op onze locaties. Door het contact met onze leerlingen zien onze
gasten de mens achter hun verhaal. Dit creëert natuurlijk bewustwording en in sommige gevallen zorgt het zelfs voor een speciale band.

“Ik voel me hier net als een boom; ik waai met alle winden mee
en verlies soms wat bladeren, maar blijf altijd stevig met mijn
voeten op de grond staan”
- Femke, leerling TCK

Voor wie?
The Colour Kitchen opereert vanuit de
filosofie dat diversiteit een meerwaarde
oplevert. Voor deelname aan onze
programma’s hanteren we de volgende
criteria:
-	afstand tot de arbeidsmarkt (wajong,
wwb, participatiewet, praktijkonderwijs
of vso)
- leeftijd tussen de 17 en 35 jaar
-	woonachtig in één van de regio’s waar
TCK locaties te vinden zijn
- gemotiveerd om te werken
-	affiniteit met de horeca, catering
of facilitair
- beperkte werkervaring
-	geen startkwalificatie (in het geval van
het Colour your Dreams programma)
- minimaal lerend vermogen (idem)

ons
aanbod

The Colour Kitchen biedt begeleiding op maat.
We bieden opleidings- en begeleidingsprogramma’s
aan in diverse (horeca/catering) disciplines, waarbij de
leerling op onze werkvloer ervaring op doet en/of een
opleiding volgt, altijd met als doel uit te stromen naar
een betaalde baan. Daarnaast bemiddelen we mensen
naar werk in ons netwerk en bieden we hen jobcoaching
aan op de nieuwe werkplek. Ons aanbod van programma’s
en diensten ziet er in het kort als volgt uit:

Colour your Dreams programma
In het Colour your Dreams programma bieden we de
leerlingen een kans op een nieuwe toekomst. In een
jaar tot anderhalf jaar tijd worden zij opgeleid tot
horecaprofessional met erkend diploma en begeleid
naar een betaalde baan. Het programma biedt een
unieke scholingsvorm, in een commercieel volwaardige
omgeving, waarbij persoonlijke aandacht en intensieve
sociale begeleiding centraal staan. Het uitgebreide
horeca en catering netwerk van The Colour Kitchen
wordt ingezet om de deelnemer uit te laten stromen
naar een betaalde baan.
Programma op maat
Naast onze opleidingsprogramma’s, bieden we programma’s op maat die ingericht kunnen worden naar
de wensen en behoeftes van de leerling, dit altijd met
het doel uit te stromen naar een betaalde baan. Soms
betekent het dat de leerling eerst nog doorstroomt naar
een reguliere opleiding op het MBO, wat de kans op een
baan in de toekomst kan vergroten.

Het programma bestaat uit
vier kernelementen:
1. de opleiding
2.	leren en werken in de
praktijk
3. training en coaching
4.	uitplaatsing naar werk
of doorstroom naar een
vervolgopleiding
Het Colour your Dreams
programma kan worden
gevolgd in de volgende
disciplines:
-	opleiding tot
Horeca Assistent MBO niveau 1
-	opleiding tot
assistent Kok MBO niveau 2
-	opleiding tot
medewerker bediening MBO niveau 2

Een programma op maat bestaat altijd uit de volgende elementen:
1.	trainen werknemersvaardigheden
2.	versterken persoonlijke stabiliteit
3.	trainen vakinhoudelijke vaardigheden
4. bemiddeling naar werk
De elementen worden aangeboden aan de leerling op een ervaringsplek in de keuken
ofbediening op één van onze locaties. Er wordt een op maat programma aangeboden.
Eventueel bieden we de mogelijkheid om cursussen te volgen tijdens de duur van het
programma. Afhankelijk van de situatie van de leerling en het doel, wordt er bepaald
hoe lang het programma duurt. De leerling ontvangt een praktijkcertificaat van The
Colour Kitchen waarin beschreven staat welke vaardigheden hij of zij heeft opgedaan.

“Ik leef met de dag en weet niet wat er nog op mijn pad komt of wat
ik over een jaar doe. Ik maak nu in ieder geval mijn moeder trots
met wat ik doe en ik wil haar alleen maar trotser maken!”
- Bilal, leerling TCK

Plaatsing en jobcoaching
Wanneer de leerling in het laatste kwartaal van zijn of haar programma zit, gaan we
samen onderzoeken wat de beste vervolgstap is. Dit kan doorstromen naar regulier
werk of naar een vervolgopleiding zijn.
Als we samen met de leerling een geschikte werkplek hebben gevonden, blijven we
de leerling en de werkgever minimaal een half jaar begeleiden.
De begeleiding houdt in:
● de leerling coachen op de werkvloer door onze jobcoach. Dit kan variëren van
meedraaien op de werkvloer tot het voeren van gesprekken met zowel oud-leerling als zijn of haar netwerk.
● de werkgever coachen in hoe ze het beste de leerling kunnen begeleiden binnen
hun bedrijf. De jobcoach ondersteunt de werkgever bijvoorbeeld in hoe de
oud-leerling het beste kan worden begeleid en denkt mee in hoe de werkzaamheden passend georganiseerd kunnen worden.
● de werkgever ondersteunen in de administratieve zaken die betrekking hebben
op de aanname van de oud-leerling. In het specifiek:
- het ondersteunen in het doen van aanvragen bij gemeente en UWV voor
loonkostensubsidies.
- de werkgever informeren over de procedures van het UWV met betrekking
tot ziekmeldingen en loonadministratie.
Als blijkt dat het wenselijk is dat de oud-leerling langer dan zes maanden begeleid
wordt zullen wij in veel gevallen extra jobcoaching aanvragen bij de gemeente of
UWV. De jobcoach vraagt dan in overleg met de werkgever en de oud-leerling een
verlenging aan met als doel de oud-leerling duurzaam te plaatsen op de arbeidsmarkt.

Waar?

The Colour Kitchen is actief in diverse
regio’s in het land. We exploiteren
horeca en bedrijfrestauratieve locaties
in de regio’s Eindhoven, Breda, Alkmaar,
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Hier
bieden we onze programma’s aan. Kijk
voor een actueel overzicht van onze
locaties op onze website:
www.thecolourkitchen.com

Aanmelden
Om mee te kunnen doen aan één van de programma’s van
The Colour Kitchen kan je jezelf of de potentiële leerling aanmelden
via info@thecolourkitchen.com. Vermeld de volgende informatie:
● naam en contactgegevens
● BSN nummer
● voor welke locatie
● vooropleidingen en werkervaring
Onze coaches nemen contact op voor een intakegesprek met de
potentiële leerling.
Voor meer informatie kan je tijdens kantooruren contact opnemen met
één van onze medewerkers via het telefoonnummer 030-7118826.

