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GENTLE!

Wrokko is ontstaan door een spontane ontmoeting tussen Gentle
Maynard en Anass Meziane. “Heb je wrokko?” was de vraag die
onze oprichter Anass Meziane aan Gentle stelde. Het woord
‘Wrokko’ vindt haar oorsprong in het Surinaamse woordenboek,
en is met name in de Randstad een veelgebruikte term voor
‘werk’ onder jongeren.
Gentle vertelt Anass dat hij graag zou willen werken maar
nergens uitgenodigd wordt op gesprek. Als Anass hem vraagt
om zijn ware talent te laten zien en een video van hem op te
nemen, doet hij iets wat weinigen zien aankomen. De video van
Gentle, met de bijgevoegde omroep op hem een
sollicitatiegesprek te bezorgen ging viraal: 500.000 mensen
zagen het filmpje en Gentle werd door verschillende werkgevers
uitgenodigd op gesprek.
Bekijk hier de video van Gentle.

FEB ‘19

OPRICHTING STICHTING WROKKO

MRT ‘19

Kort na het succesverhaal van Gentle nam Anass
Meziane in maart 2019 het initiatief om samen met
Younes Douari en Mohcen Boutaghrout Stichting Wrokko
op te richten.
De doelstelling was om op een gestructureerde manier
talent te laten ontplooien. Talent in de breedste zin van
het woord. We zijn begonnen met het bedenken van een
methodiek waaruit moest blijken of de succesformule van
Gente opgeschaald kon worden. Wat ons toen en
vandaag de dag nog steeds typeert is ons pragmatisme.
Of zoals we in Rotterdam zeggen: niet lullen maar
poetsen!

PILOT #1 WROKKO BOOTCAMP

Op social media werden oproepen gedaan om jongeren te
helpen met het scoren van een baan en zich aan te melden
voor onze eerste bootcamp, waarin de oprichters zelf
trainingen verzorgen en talenten begeleiden. Uit de pilots
werd duidelijk dat de succesformule van Gentle scalable is
en jongeren middels onze training, begeleiding en netwerk
aan een baan kwamen. We hanteerden hiervoor dezelfde
succesformule als bij Gentle: zichtbaarheid en begeleiding.
Tevens werd duidelijk op wie onze focus moest liggen.
Ondanks dat de deur voor alle jongeren (ongeacht afkomst
en opleidingsniveau) open stond, zagen we dat enkel
hoogopgeleide bi-culturele talenten op onze propositie
afkwamen.
Bekijk hier de compilatie van de eerste Wrokko Bootcamp.

MRT ‘19

BRAINSTORM SESSIES

APR ‘19
We hebben brainstormsessie georganiseerd met young
professionals die weten wat het is om vanuit een
achterstand eigen kansen te creëren. Stichting Wrokko
ambieert bi-culturele talenten te empoweren om een
thuiswedstrijd te spelen op de arbeidsmarkt. Uit de
sessies is naar voren gekomen dat voor structureleen
schaalbare impact, vier succesfactoren georganiseerd
moeten worden:
§
§
§
§

inspiratie
training
begeleiding
netwerk

WEBSITE

Onze doelgroep, werkwijze en methodiek begonnen
steeds meer vorm te krijgen, dus was het zaak om
een website te lanceren. Het domein wrokko.nl was
al gereserveerd, maar de eigenaar was gecharmeerd
van onze missie en besloot het domein kosteloos aan
ons over te dragen. Onze website is onbezoldigd
ontwikkeld door webdesignbureau RTEQ.

MEI ‘19

MATTIE PROGRAMMA

SEP ‘19

Om een structureel netwerk van coaches
te organiseren, en daarmee zoveel
mogelijk ingangen voor onze talenten te
creëren, is het Mattie Programma
bedacht.
Onze matties zijn vrijwilligers die zich
inzetten als buddy/mentor in de
banenzoektocht van talenten. De mattie
zet zijn haar netwerk in voor het creëren
van nieuwe kansen en begeleidt het talent
tijdens de sollicitatieprocedures.

PILOT #2 WROKKO BOOTCAMP
De volgende uitdaging was een trainingscurriculum te
ontwikkelen die talenten optimaal voorbereid op het
vinden van hun plek op de arbeidsmarkt. Het was
duidelijk dat voor dit curriculum samenwerking gezocht
moest worden met professionele trainers.
Oprichter Anass Meziane heeft in zijn netwerk
professionele trainers bereid gevonden om vrijwillig de
tweede Wrokko Bootcamp te verzorgen.
In een driedaagse bootcamp zijn talenten getraind op:
- vinden van persoonlijke drijfveren
- herkennen van talenten en valkuilen
- loopbaan oriëntatie
- CV & LinkedIn
- netwerk strategieën
- videopitchen

OKT ‘19

OFFICIAL LAUNCH STICHTING WROKKO

OKT ‘19

Het werd tijd om Stichting Wrokko wereldkundig te
maken. We hebben ervoor gekozen om onze launch
event te combineren met een netwerkevent ter
afsluiting van de tweede Wrokko Bootcamp.
Vanwege de maatschappelijk meerwaarde van onze
programma’s heeft Rabobank Rotterdam het
evenement volledig kosteloos verzorgd. Tijdens een
enerverende avond hebben we onze prachtige
community van talenten, matties, trainers en
maatschappelijke partners samengebracht.
Oprichter en voorzitter Anass Meziane heeft ons
meegenomen in zijn beweegredenen en ambities
voor Stichting Wrokko. Ook heeft wethouder Werk &
Inkomen van Gemeente Rotterdam, Richard Moti
een toespraak gegeven.
Bekijk hier de video compilatie van onze launch.
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