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Inleiding
Vluchtelingen worden van alle kanten gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Dat begint al in de opvang. 

Vrijwilligerswerk wordt voor hen gezien als manier om bij te dragen aan de samenleving en in contact te 

komen met Nederlanders, maar ook om de kans op toekomstige arbeidsparticipatie te vergroten. Voor 

vluchtelingen met een verblijfsvergunning hanteren gemeenten doorgaans beleid dat gekenmerkt wordt door 

het uitgangspunt ‘zo snel mogelijk aan de slag’ (zie ook bijlage 1). Ook daarbij draait het om het stimuleren 

van participatie en integratie. Organisaties die zich daarvoor inzetten, hanteren instrumenten die passen 

bij dit principe en waarvan verwacht wordt dat ze functioneren als een opstap naar werk. Denk daarbij aan 

vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplekken. Ook vluchtelingen die al langer in Nederland wonen 

en nog geen betaald werk hebben, zullen in veel gemeenten actiever dan voorheen door hun klantmanagers 

gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te doen. Sinds de introductie van de Participatiewet in 2015 

moeten mensen met een bijstandsuitkering namelijk een tegenprestatie leveren als de gemeente daarom 

vraagt: een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit.

Hoe kan vrijwilligerswerk door vluchtelingen zo georganiseerd worden dat het inderdaad zinvol is als opstap 

naar betaald werk? Oftewel: hoe kan het worden ingericht zodat er daadwerkelijk sprake is van werkend 

leren?

Vanuit het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) hebben we in het project Werkend leren als opstap 

naar betaald werk vier praktijken van werkend leren naast elkaar gelegd. Op basis daarvan hebben we deze 

handreiking samengesteld, bedoeld voor begeleiders van vluchtelingen die aan de slag gaan met een vorm 

van werkend leren. De handreiking biedt ook waardevolle informatie voor gemeenten of organisaties die een 

werkendlerenproject voor vluchtelingen willen opstarten. 

De begeleiding is bij werkend leren cruciaal. De begeleider moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden die 

de vluchteling tijdens zijn of haar vrijwilligerswerk, stage of werkervaringsplek doet daadwerkelijk in dienst 

staan van het leerproces. Alleen dan kan het werkend leren inderdaad een waardevolle stap betekenen naar 

duurzame arbeidsparticipatie. Of – wanneer dat vooralsnog te hoog gegrepen is – naar andere dagbesteding 

buitenshuis, zoals een opleiding of regulier vrijwilligerswerk. 

LEESWIJZER
Het eerste hoofdstuk geeft een inleiding op werkend leren: wat is het, wat zijn de overeenkomsten en 

verschillen tussen de verschillende vormen van werkend leren, wie vormen de doelgroep, welke doelen 

kun je ermee behalen en hoe start je een werkendlerenproject? Ook introduceren we de vier praktijken 

waarop deze handreiking gebaseerd is, namelijk: de PiëzoMethodiek, Startbaan, Vluchtelingen Investeren in 

Participeren (VIP), en NVA-werktrajecten. 

Het tweede hoofdstuk geeft handreikingen voor begeleiders van werkendlerentrajecten, als houvast voor 

het hele traject: van de voorbereidende fase tot de plaatsing, evaluatie en follow-up. In de tekst staan 

vele aansprekende voorbeelden en tips uit de praktijk. Daarnaast zijn er ondersteunende hulpmiddelen 

opgenomen zoals checklists en richtlijnen om de competenties in kaart te brengen, tot een ontwikkelingsplan 
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te komen en het traject te evalueren. Hierbij hebben we gebruikgemaakt van de materialen van Erkenning 

verworven competenties voor vrijwilligers1.

In het derde hoofdstuk geven we op basis van de ervaringen in de vier praktijken een samenvatting van de 

werkzame mechanismen van werkend leren.

1 Zie voor meer informatie: Handleiding Begeleider EVC Algemene Vrijwilligerscompetenties (Movisie: 2010)

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/EVC-pdf_handleiding_begeleider%20[MOV-780230-00].pdf
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Werkend leren
In dit hoofdstuk geven we een inleiding op werkend leren. Wat is het? Wat zijn de overeenkomsten en 

verschillen tussen de verschillende vormen van werken leren? Wie vormen de doelgroep? Welke doelen 

kun je ermee behalen? En hoe start je een werkendlerenproject? Antwoorden op deze vragen vind je in 

paragraaf 1.2 tot en met 1.5. In de slotparagraaf (1.6) introduceren we de vier praktijken waarop deze 

handreiking gebaseerd is, namelijk: de PiëzoMethodiek, Startbaan, Vluchtelingen Investeren in Participeren 

(VIP), NVA-werktrajecten. Maar eerst lichten we toe voor wie deze handleiding bedoeld is.

1.1 VOOR WIE IS DEZE HANDREIKING BEDOELD?
Deze handreiking is in de eerste plaats bedoeld voor begeleiders van vluchtelingen die aan de slag gaan met 

een vorm van werkend leren. Daarnaast biedt zij ook waardevolle informatie voor gemeenten of organisaties 

die een werkendlerenproject voor vluchtelingen willen opstarten. 

De vluchtelingen (verder ‘deelnemers’ genoemd) worden in deze projecten bij voorkeur begeleid door zowel 

een trajectbegeleider (bijvoorbeeld vanuit een organisatie die werkendlerenplekken regelt en begeleidt) als 

een praktijkbegeleider (binnen de (vrijwilligers)organisatie of het bedrijf dat werkendlerenplekken aanbiedt). 

De trajectbegeleider kan voor de deelnemer een onafhankelijke ondersteunende rol vervullen, waarbij het 

er vooral om gaat de leerdoelen van de deelnemer te bewaken. De praktijkbegeleider kent de organisatie 

of het bedrijf waar de deelnemer aan de slag gaat, en kan hem/haar daarom het beste ondersteunen bij 

de werkzaamheden op de werkvloer. Voor beide typen begeleiders geldt dat zij onmisbaar zijn voor de 

ontwikkeling van de deelnemers. Beter gezegd: begeleiders zijn een voorwaarde voor werkend leren.

Zij zetten zich in om ervoor te zorgen dat de deelnemer zich veilig voelt binnen de arbeidsorganisatie, 

gemotiveerd is om zichzelf te ontwikkelen, kritisch nadenkt over passende mogelijkheden voor werkend 

leren en daarbij zijn/haar vaardigheden gaat oefenen. Met behulp van deze handreiking kunnen begeleiders 

samen met de deelnemers werken aan hun beoogde maatschappelijke positie in Nederland. 

1.2 WAT IS WERKEND LEREN?
Bij werkend leren gaat het om activiteiten waar het ‘werken’ gecombineerd wordt met en in dienst staat 

van het ‘leren’. Het gaat erom werkervaring op te doen en nieuwe werknemersvaardigheden te ontwikkelen. 

Deelnemers kunnen op uiteenlopende manieren actief aan de slag gaan met werkend leren, denk 

bijvoorbeeld aan vrijwilligerswerk, werkervaringsplekken of (taal)stages.2 In deze paragraaf beschrijven we 

de verschillende mogelijkheden. Achtergrondinformatie uit de literatuur vind je in bijlage 1. 

2  Binnen het duaal onderwijs van het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs wordt ook gesproken 

over ‘werkend leren’; daarbij gaat het om een onderwijsvorm waarbij de student in dienst is van een bedrijf en daarnaast 

een opleiding volgt. Hoewel er zeker overeenkomsten zijn, is deze handreiking niet voor die vorm van werkend leren 

geschreven.

1
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We spreken alleen van ‘werkend leren’ wanneer de werkzaamheden nadrukkelijk ‘ontwikkelingsgericht’ zijn. 

Een andere belangrijke voorwaarde is dat er een begeleider bij aanwezig is. Deze begeleider ondersteunt de 

deelnemer gedurende het traject totdat de deelnemer zich zeker genoeg voelt en voldoende bekwaam is om 

de stap te maken naar een betaalde baan, opleiding of regulier vrijwilligerswerk. 

VRIJWILLIGERSWERK

De gangbare definitie van vrijwilligerswerk is ‘werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en 

onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. We zien vrijwilligerswerk alleen als 

vorm van werkend leren als het (tevens) in dienst staat van het leren van nieuwe vaardigheden. We spreken 

in deze handreiking daarom ook wel van lerend vrijwilligerswerk.

STAGE OF TAALSTAGE

Van een stage is sprake wanneer de deelnemer activiteiten verricht die hij of zij nog niet helemaal onder de 

knie heeft en waarbij het leren vooropstaat. Iemand kan ook stage lopen zonder een opleiding te volgen bij 

een onderwijsinstelling. Van een taalstage is sprake wanneer de deelnemer de Nederlandse (vak)taal nog 

onvoldoende beheerst en deze al werkend wil verbeteren.  

WERKERVARINGSPLEK

Ook bij een werkervaringsplek staat het leren centraal. Dit moet worden vastgelegd in een opleidingsplan, 

waarin wordt weergegeven wat de deelnemer bij aanvang kan, wat hij of zij over een halfjaar moet kunnen, 

hoe hij/zij de benodigde kennis en competenties kan verwerven en hoe dit na afloop wordt beoordeeld. Op 

de werkvloer moet er een begeleider beschikbaar zijn.

VERSCHILLEN 

Het verschil tussen lerend vrijwilligerswerk 

en stages of werkervaringsplekken is dat 

vrijwilligerswerk doorgaans plaatsvindt bij 

(vrijwilligers)organisaties of verenigingen waar ook 

regulier vrijwilligerswerk wordt uitgevoerd. Stages 

of werkervaringsplekken daarentegen worden 

georganiseerd in bedrijven met medewerkers 

die regulier betaald werk doen. Overigens is dit 

onderscheid niet heel scherp te maken: met 

name in de zorg en in het sociaal werk zijn er ook 

veel organisaties waarin zowel vrijwilligers als 

professionals werkzaamheden verrichten. 

VERGOEDINGEN

Stages en werkervaringsplekken zijn net als vrijwilligerswerk onbetaald. Wel is er bij alle vormen van 

werkend leren vaak een vergoeding mogelijk van onkosten voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer of telefonie. 

Ook hanteren sommige bedrijven een stage- of vrijwilligersvergoeding. Belangrijk aandachtspunt: als bij 

een stage of werkervaringsplek het leeraspect niet centraal staat, is er juridisch gezien sprake van een 

arbeidsovereenkomst en kan de deelnemer aanspraak maken op ten minste het wettelijk minimumloon. Zie 

voor actuele informatie over criteria waaraan een werkervaringsplek of stageplek moet voldoen de volgende 

site van Rijksoverheid. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/minimumloon-stage
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1.3 WIE VORMEN DE DOELGROEP VAN WERKEND LEREN?
Werkend leren is bedoeld voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die maatschappelijk 

veelal niet of nauwelijks actief zijn. Deze handreiking heeft bovendien specifiek betrekking op vormen van 

werkend leren voor vluchtelingen.

De meerwaarde van werkend leren voor deze doelgroep is:

• oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt;

• werkervaring opdoen;

• (opnieuw) wennen aan een werkritme;

• verkrijgen van een positieve werkhouding en leren functioneren in een arbeidsrelatie;

• kennismaking met de organisatiecultuur binnen Nederlandse bedrijven of (vrijwilligers)organisaties;

• het opdoen van specifieke werknemersvaardigheden;

• het oefenen van de Nederlandse (vak)taal binnen een Nederlandstalige omgeving; 

• de mogelijkheid om persoonlijke kwaliteiten te tonen binnen een organisatie of bedrijf en deze verder te 

ontwikkelen;

• de mogelijkheid om het professionele netwerk uit te breiden;

• de mogelijkheid om het CV aan te vullen;

• verkrijgen van referenties.

 

Het is belangrijk te realiseren dat het wettelijk kader voor het verrichten van vrijwilligerswerk, (taal)stages 

en werkervaringsplekken voor asielzoekers anders is dan voor vergunninghouders. De website van de 

Rijksoverheid geeft hierover steeds de meest actuele informatie. 

1.4 WAT ZIJN DE DOELEN VAN WERKEND LEREN?
Het belangrijkste doel van werkend leren is de arbeidsmarktpositie van de deelnemers te verbeteren. Soms 

is arbeidsparticipatie te hoog gegrepen of is er een tussenstap nodig. Dan is het doel van werkend leren 

bij te dragen aan het verwerven van andere vormen van dagbesteding buitenshuis, zoals een opleiding of 

regulier vrijwilligerswerk.

Door de ervaringen die deelnemers tijdens het werkend leren opdoen en de nieuwe mensen die ze leren 

kennen, kunnen ze hun beroepsbeeld ‘toetsen’ en aanpassen. Deze nieuwe ervaringen zorgen ervoor dat 

deelnemers meer gaan geloven in hun eigen talenten en beter weten op welke manier zij willen participeren 

in de Nederlandse samenleving. 

Begeleiders zorgen ervoor dat deelnemers een plek voor werkend leren bemachtigen die het beste bij hen 

past. In de vorige paragraaf staat weergegeven welke meerwaarde werkend leren mogelijk voor hen heeft. 

Aan het begin van het traject wordt het toekomstperspectief van de deelnemer uitgebreid besproken (zie 

paragraaf 2.1). Afhankelijk daarvan worden de te behalen doelen vastgesteld (zie paragraaf 2.2) en wordt 

een keuze gemaakt voor de plek voor het werkend leren (zie paragraaf 2.3).  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord/mogen-asielzoekers-vrijwilligerswerk-doen
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DOELEN VOOR DE DEELNEMERS

Voor de deelnemers zijn er voor werkend leren verschillende doelen te noemen, bijvoorbeeld dat zij:

• inzicht hebben in hun talenten en wensen voor een toekomstige baan;

• inzicht hebben in de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en de opleiding die daarvoor nodig is;

• ervaring hebben opgedaan met Nederlandse werkgevers en de Nederlandse werkcontext, waardoor zij 

zich meer bewust zijn van wat daarin van hen verwacht wordt;

• meer zelfvertrouwen hebben doordat ze de meerwaarde van hun talenten in de Nederlandse werkcontext 

hebben kunnen ervaren;

• de Nederlandse (vak)taal zodanig beheersen dat ze aansluiting hebben bij de taal op de werkvloer van 

een toekomstige werkgever of van een toekomstige opleiding;

• hun professionele netwerk in Nederland hebben uitgebreid dat toegang geeft tot eventuele toekomstige 

werkgevers;

• werkervaring en specifieke werknemersvaardigheden hebben opgedaan die relevant zijn voor een 

toekomstige baan;

• hun CV hebben uitgebreid, referenties kunnen opvragen en beter weten hoe ze zich schriftelijk en 

mondeling kunnen presenteren aan nieuwe werkgevers.

 

Wanneer betaald werk (nog) geen optie is en de deelnemer toewerkt naar andere vormen van dagbesteding 

buitenshuis, zoals regulier vrijwilligerswerk, dan gaat het bijvoorbeeld om de volgende subdoelen: inzicht 

in de mogelijkheden voor regulier vrijwilligerswerk, ervaring met Nederlandse vrijwilligersorganisaties en 

kennis over wat er binnen die organisaties van hen verwacht wordt.

DOELEN VOOR (VRIJWILLIGERS)ORGANISATIES EN WERKGEVERS

Overigens biedt werkend leren niet alleen mogelijkheden voor de deelnemende vluchtelingen. Dat geldt 

net zo goed voor (vrijwilligers)organisaties en werkgevers. Zij kunnen ervaring opdoen met vluchtelingen 

als vrijwilliger of werknemer. Met name voor organisaties en werkgevers die onzeker of huiverig zijn om 

vluchtelingen aan te nemen biedt dit een kans om ‘koudwatervrees’ te overwinnen.

Werkend leren draagt eraan bij dat werkgevers of vrijwilligersorganisaties:

• concrete kansen en mogelijkheden zien voor het werken met vluchtelingen als vrijwilliger of werknemer;

• een realistisch beeld hebben van wat het voor hen betekent om vluchtelingen in dienst te nemen, en hoe 

ze dat het beste kunnen faciliteren.

 

Daarnaast is het voor veel bedrijven en organisaties een manier om inhoud te geven aan de maatschappelijke 

opdracht die zij voor zichzelf zien. Door binnen de organisatie of het bedrijf ruimte te geven voor vluchtelingen, 

hen te ondersteunen bij hun kennismaking met de Nederlandse werkvloer en met het opdoen van nieuwe 

werknemersvaardigheden. Daarmee vergroten ze hun maatschappelijke kansen, wat uiteindelijk ook de 

samenleving in haar geheel ten goede komt.
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1.5 AAN DE SLAG MET EEN WERKENDLERENPROJECT
Wanneer een gemeente structureel mogelijkheden voor werkend leren wil aanbieden aan vluchtelingen, dan 

zoekt zij bij voorkeur naar een organisatie die binnen de gemeente een werkendlerenproject opstart, van 

waaruit plekken voor werkend leren geregeld worden en van waaruit vluchtelingen begeleid worden. 

Die begeleiding kan door professionals plaats vinden; maar in de praktijkvoorbeelden wordt dit veelal 

door vrijwilligers gedaan. Voor een zorgvuldige begeleiding van een veelal kwetsbare doelgroep is het wel 

belangrijk dat deze vrijwillige begeleiders goed getraind worden. De coördinatie van een werkendlerenproject 

vindt plaats door een professionele projectleider. Hij/zij bouwt onder meer aan een netwerk waar de 

deelnemers terecht kunnen voor werkendlerentrajecten, werft zowel deelnemers als vrijwillige begeleiders, 

koppelt beiden aan elkaar en ondersteunt de vrijwilliger begeleiders in hun werkzaamheden.

Onderstaand schema geeft een overzicht van wat er komt kijken bij het opstarten en uitvoeren van 

een dergelijke project. Aanvullend geven we een overzicht van organisatorische tips uit de praktijk. 

In hoofdstuk 2 gaan we dieper in op de begeleiding van de deelnemers van het werkendlerentraject.  

FASE I FASE II FASE III

VOORBEREIDENDE FASE UITVOERING EVALUATIE EN FOLLOW-UP  

Werven van financiële middelen

Projectleider aanstellen

Bouwen aan netwerken door 
contact te leggen met onder 
andere vrijwilligersorganisaties, 
de vrijwilligerscentrale, 
werkgevers, werknemers, 
gemeente, UWV, opleidingscentra, 
VluchtelingenWerk. 

Gebruikmaken van het bestaande 
netwerk om zo het netwerk verder 
uit te breiden

In kaart brengen van mogelijke 
plekken voor werkend leren 
(vrijwilligerswerk, stages, 
werkervaringsplekken).

In kaart brengen van relevant 
scholingsaanbod binnen de 
gemeente, en het eventueel 
ontwikkelen van aanvullend 
scholingsaanbod

Vrijwilligers werven en opleiden tot 
begeleider 

Het eventueel organiseren van een 
kick-off om binnen de gemeente 
bekendheid te geven aan het 
project

Het organiseren van een lokaal 
communicatieoffensief (denk 
aan lokale media, sociale media, 
flyers voor zowel vluchtelingen 
als vrijwilligersorganisaties en 
werkgevers)

Werven van vluchtelingen

Start ondersteuning vluchtelingen 
door hun begeleiders (zie hoofdstuk 
2)

Voorbereiding op 
werkendlerentraject door 
uitgebreide intake, het opstellen 
van leerdoelen en eventuele 
voorbereidende scholing

Oriëntatie en plaatsing op plek voor 
werkend leren

Aanvullende ondersteuning 
organiseren vanuit werknemer 
(praktijkbegeleider) binnen bedrijf 
of organisatie waar vluchteling 
geplaatst wordt

Tussentijdse evaluatie en eventueel 
bijstellen van leerdoelen

Blijvende aandacht voor werving, 
opleiding en super-/intervisie 
begeleiders

Evaluatie van de individuele 
werkendlerentrajecten met de 
deelnemers

Jaarlijkse rondetafelbijeenkomst 
met samenwerkingspartners 
voor (tussentijdse) evaluatie 
en verbetering van het 
werkendlerenproject

Jaarlijkse netwerkbijeenkomsten 
voor (ex-)deelnemers, 
samenwerkingspartners en andere 
potentiële vrijwilligersorganisaties 
en werkgevers
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TIPS UIT DE PRAKTIJK:

 ɮ Het is aan te bevelen een bedrijf of maatschappelijke organisatie met een groot 

netwerk van vrijwilligersorganisaties en bedrijven te laten optreden als initiatiefnemer 

voor een werkendlerenproject, zodat er bij het zoeken van passende plekken voor 

werkend leren zo nauwkeurig mogelijk maatwerk geleverd kan worden.

 ɮ Stel van tevoren criteria op voor geschikte werkendlerenplekken, denk daarbij aan 

een contract van minimaal zes maanden met de mogelijkheid tot het verrichten van 

werkzaamheden van minimaal twaalf uur per week.

 ɮ Stel de voorwaarde dat de deelnemer op de werkvloer een praktijkbegeleider krijgt 

(naast de trajectbegeleider).

 ɮ Zorg voor draagvlak binnen de organisatie of het bedrijf, op zowel niveau van de 

directie, HRM, als werkvloer.

 ɮ Stel de medewerkers op de werkvloer tijdig op de hoogte van de komst van de 

deelnemer en geef aan bij wie zij terechtkunnen als zaken niet goed lopen.

 ɮ Evalueer regelmatig tussentijds met zowel de begeleiders als de deelnemers en zorg 

voor goede feedback.

 ɮ Zorg voor continuïteit: elke deelnemer heeft één trajectbegeleider en één 

praktijkbegeleider binnen het bedrijf gedurende de looptijd van het traject.

 ɮ Waar door omstandigheden toch een wisseling moet plaatsvinden, wordt er aandacht 

besteed aan zorgvuldige overdracht.

 ɮ Het is belangrijk kritisch na te gaan of het realistisch is dat een vrijwillige begeleider 

meer dan één deelnemer begeleidt. Het is belangrijk dat er voor elke deelnemer 

voldoende tijd en aandacht is.

 ɮ Zet bij de werving van begeleiders of in aanvulling daarop in op rolmodellen; denk aan 

ex-deelnemers of andere gevestigde vluchtelingen die nieuwe deelnemers kunnen 

ondersteunen en begeleiden. 

 ɮ Besteed in de training van de begeleiders expliciet aandacht aan interpersoonlijke 

en interculturele sensitiviteit bij de begeleiding: oog voor de persoonlijke situatie, 

(culturele en religieuze) achtergrond, niveau, talenten en interesses.
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1.6 PRAKTIJKEN WAAROP DEZE HANDREIKING GEBASEERD IS
Deze publicatie is gebaseerd op de ervaringen van vier interventies die gericht zijn op (arbeids)participatie 

van vluchtelingen. Elk van deze interventies bevat een onderdeel gericht op werkend leren. 

PIËZOMETHODIEK

De PiëzoMethodiek is een generieke interventie gericht op het vergroten van de maatschappelijke participatie 

van de deelnemers door deelname aan sociaal-culturele activiteiten, het verrichten van vrijwilligerswerk 

of betaald werk, of het volgen van een opleiding. De PiëzoMethodiek bestaat uit vijf fasen: eerste 

maatschappelijke activering (fase 0), deelname aan activiteiten in het PiëzoCentrum als educatieve plek (fase 

1), lerend vrijwilligerswerk binnen het PiëzoCentrum (fase 2), lerend vrijwilligerswerk bij partnerorganisaties 

(fase 3), doorgeleiding naar een opleiding en/of reguliere baan (fase 4). De deelnemers worden ondersteund 

door trajectbegeleiders. Aan het einde van iedere fase heeft de deelnemer iets nieuws geleerd. De 

PiëzoMethodiek wordt ingezet door maatschappelijke organisaties, het is een echte netwerkinterventie. 

De PiëzoCentra zijn gesitueerd in laagdrempelige voorzieningen in de wijk en zijn het kloppend hart en 

de veilige thuishaven voor deelnemers die vaak ontwrichtende gebeurtenissen hebben meegemaakt. 

Onder de deelnemers zijn veel vluchtelingen. Lerend vrijwilligerswerk is een belangrijk onderdeel van deze 

ontwikkelingsgerichte methodiek. De PiëzoMethodiek is beschreven in een handleiding (voor titel zie bijlage 

4). Dit was een belangrijke informatiebron voor de in het volgende hoofdstuk beschreven handreikingen 

voor de begeleiding. 

STARTBAAN

Startbaan was een samenwerkingsproject van VluchtelingenWerk Nederland en UAF, met als hoofddoel: 

vluchtelingen individueel een duurzaam loopbaanperspectief bieden. Daarnaast kende dit project ook 

verschillende subdoelen, zoals een duurzaam netwerk opbouwen, de taal leren, werkervaring opdoen, kennis 

vergaren, talenten ontwikkelen. Beoogde neveneffecten waren onder meer het bevorderen van integratie en 

het positief beïnvloeden van de beeldvorming over en het draagvlak voor vluchtelingen. Startbaan was een 

driejarig project, dat eindigde in 2016. In het kader van dit project zijn in totaal 776 deelnemers doorgeleid 

naar vrijwilligerswerk, een opleiding, een leerwerktraject, betaald werk of zelfstandig ondernemerschap. 

De deelnemers werden daarbij begeleid door vrijwillige jobcoaches. Voorafgaand aan de plaatsing werden 
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zowel de jobcoaches als de deelnemers getraind. Movisie is in 2017 gevraagd om een evaluatieonderzoek uit 

te voeren naar Startbaan om zicht te krijgen op de impact van het project op de huidige arbeidsmarktpositie 

van de deelnemers, en van hun ervaringen met Startbaan te leren voor toekomstige projecten. Deze lessen 

zijn verwerkt in het volgende hoofdstuk.

VLUCHTELINGEN INVESTEREN IN PARTICIPEREN (VIP)

Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) is een project van VluchtelingenWerk Nederland. In 

trainingsvorm wordt er gewerkt aan twee doelen:

1. in 2,5 jaar tijd 1500 vergunninghouders toeleiden naar werk (arbeidsfit te maken);

2. een integrale methodiek ontwikkelen die overdraagbaar is naar andere partijen zoals gemeenten. 

De intentie van de VIP-training is vluchtelingen te activeren, met als doel hun zelfstandigheid en 

zelfredzaamheid op de arbeidsmarkt te verhogen. Dit vraagt van de deelnemer om een grote mate van 

actiebereidheid. In dat kader is het belangrijk dat de acties SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch, tijdgebonden) worden geformuleerd, en dat trainer en betrokken jobcoach afspraken maken met 

de deelnemer (bijvoorbeeld over wanneer een CV af is, of waar, wanneer en met wie een netwerkgesprek 

gevoerd zal worden). De enige instap-eisen die gesteld worden zijn Nederlands op A2-niveau, en voldoende 

gemotiveerd zijn. Onderdelen van de VIP-training zijn het ontwikkelen van een beroepsbeeld, het werken 

aan persoonlijke oriëntatie, het opdoen van werknemersvaardigheden en het zoeken naar een baan (aan de 

hand van een stappenplan). Een bedrijfsbezoek en verdiepingsstage zijn onderdelen van het stappenplan. 

Bij sommige trajecten doen klantmanagers heel actief mee, bijvoorbeeld bij het regelen van stageplekken. 

De training is beschreven in een handleiding (voor titel zie bijlage 4).

NVA-WERKTRAJECTEN

NVA (centrum voor integratie en participatie) begeleidt in opdracht van de gemeente Amersfoort 

vergunninghouders in een werktraject. Dit centrum geeft vergunninghouders bij aankomst in Amersfoort 

voorlichting over inburgering, in opdracht van de gemeente. Daardoor kent NVA alle vergunninghouders 

uit de gemeente. Na de intake krijgen de nieuwe vergunninghouders een trajectbegeleider bij NVA 

toegewezen. Ongeveer de helft van hen komt in een werktraject terecht dat – afhankelijk van de afstand 

tot de arbeidsmarkt – veertien tot 24 maanden duurt. De eerste zes maanden wordt gewerkt aan wensen, 

mogelijkheden en knelpunten met betrekking tot integratie. Daarna krijgen de deelnemers een training 

waarin onder meer werknemersvaardigheden worden ontwikkeld. Ook taal-werkstages en het opdoen 

van werkervaring door middel van werkprojecten maken deel uit van het werktraject. Deelnemers worden 

hierbij begeleid door een werkcoach. In het begin zijn stages voornamelijk taalstages. Een stage later in het 

traject richt zich op het leren van bepaalde vaardigheden. Na de arbeidsmarktmodule doen de deelnemers 

werkervaring op op een leerwerkplek gedurende twee of drie maanden. De meeste leer-werkplekken zijn 

gesitueerd in bedrijven. In een enkel geval wordt gebruikgemaakt van intensief begeleide leer-werkplekken, 

waar deelnemers specifieker worden begeleid; deze plaatsen moeten worden ingekocht. De werkweken van 

de leer-werkplekken beslaan twaalf tot zestien uur.
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Handreikingen voor een 
goede begeleiding
Bij werkend leren is de begeleiding cruciaal. De begeleider moet ervoor zorgen dat de werkzaamheden die 

de deelnemer tijdens zijn of haar vrijwilligerswerk, stage of werkervaringsplek uitvoert ook daadwerkelijk 

in dienst staan van het leerproces. Alleen dan kunnen deze vormen van werkend leren inderdaad een 

waardevolle stap betekenen naar duurzame arbeidsparticipatie of – wanneer dat vooralsnog niet aan de 

orde is – andere dagbesteding buitenshuis, zoals een opleiding of regulier vrijwilligerswerk.

In dit hoofdstuk beschrijven we de zeven stappen of onderdelen van een werkendlerentraject in afzonderlijke 

paragrafen: 

1. Intake (paragraaf 2.1)

2. Voorbereidende fase (paragraaf 2.2)

3. Oriënteren op een plek voor werkend leren (paragraaf 2.3)

4. Starten met werkend leren bij organisatie/bedrijf (paragraaf 2.4)

5. Begeleiding tijdens werkend leren (paragraaf 2.5)

6. Afronding (paragraaf 2.6)

7. Follow-up (paragraaf 2.7)

 

Bij elk onderdeel geven we achtergrondinformatie, een checklist, tips en ervaringen uit de praktijk waarmee je 

invulling kunt geven aan je begeleiding. In paragraaf 2.8 besteden we aandacht aan twee randvoorwaarden 

van werkendlerentrajecten.

2.1 INTAKE 
Om een zo goed en volledig mogelijk beeld te kunnen vormen van de achtergrond, de huidige situatie, en de 

wensen en behoeften voor de toekomst van een deelnemer, is het belangrijk dat er een uitgebreide intake 

plaatsvindt. Neem hier eventueel gedurende meerdere gesprekken de tijd voor.

Jouw taak als begeleider bestaat er in deze fase uit mogelijk te maken dat deelnemers:

• een vertrouwensband opbouwen;

• inzicht krijgen in hun startsituatie, talenten en wensen;

• samen kritisch durven nadenken over het toekomstbeeld van de deelnemer;

• indien van toepassing en in overleg met de deelnemer: zorg dragen voor afstemming en/of warme 

overdracht naar een casemanager van de sociale dienst (bijvoorbeeld als een werkendlerentraject niet 

geschikt is voor de deelnemer).

 

Hanteer voorafgaand aan het intakegesprek de volgende checklist:

 ɮ Neem bij de eerste kennismaking de voorwaarden van het project goed door, zodat er realistische 

verwachtingen over en weer zijn en er tijdens de intake concrete afspraken gemaakt kunnen worden.

 ɮ Controleer of bepaalde gegevens al bekend zijn (bijvoorbeeld in het (digitale) dossier of op een 

persoonlijk CV) en gebruik die dan als startpunt voor de intake. Zo voorkom je dat deelnemers 

meerdere keren hetzelfde moeten vertellen. Voor het gebruik van deze informatie is natuurlijk wel 

altijd toestemming van de deelnemer nodig!

2
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 ɮ Check in het (digitale) dossier of de kopie van de verblijfsvergunning aanwezig is. Als dit niet het geval 

is, zorg er dan voor dat dit alsnog gebeurt. Dit is van belang als een vergunninghouder aan het werk 

gaat (na bijvoorbeeld een stage).

CHECKLIST VOOR DE INTAKE
Tijdens de intake moet een zo compleet mogelijk beeld verkregen worden van de situatie 

van de deelnemer. Het gaat daarbij om informatie over:

 ɮ persoonsgegevens (naam, contactgegevens, verblijfsduur in Nederland, 

verblijfsstatus)

 ɮ de thuissituatie (gezinsleden)

 ɮ de opleidingen / cursussen

 ɮ het taalniveau

 ɮ de werkervaring

 ɮ de fysieke en mentale gezondheid

 ɮ contacten met instanties (denk aan maatschappelijk begeleider, inburgeringsinstituut, 

consulent integratie, klantmanager arbeid en inkomen)

 ɮ de dagbesteding (denk aan werk, opleiding, vrijwilligerswerk, zorg voor kinderen of 

andere naasten)

 ɮ de vrijetijdsbesteding (denk aan lidmaatschap (sport)vereniging, muziek, kerk/

moskee)

 ɮ het sociale netwerk (vrienden/familie)

 ɮ het toekomstbeeld en de verwachtingen ten aanzien van (arbeids)participatie 

 ɮ de ontwikkelbehoeften (wat wil de deelnemer nog leren?) 

 ɮ motivatie

 ɮ praktische omstandigheden, beschikbaarheid, mobiliteit

 ɮ concrete (vervolg)afspraken

 

Door met de deelnemer verschillende leefgebieden te bespreken, kun je een beeld vormen van zijn of haar 

privéomstandigheden, talenten, dromen en vaardigheden. Dit is nodig om samen te kunnen bepalen welke 

plek geschikt is voor het werkend leren, en goed aansluit bij de mogelijkheden en wensen van de deelnemer, 

ook met het oog op zijn of haar reële inzetbaarheid. Wanneer je een duidelijk beeld gevormd hebt, kun je 

zorgvuldig inschatten hoeveel en welke begeleiding er nodig is, en daar afspraken over maken. 

Ga goed na welke onderwerpen zich lenen voor een eerste gesprek en welke je beter tijdens latere gesprekken 

aan de orde kunt laten komen. Tijdens de intake maak je niet alleen kennis met de deelnemer, maar bouw je 

ook een vertrouwensrelatie op. Het is belangrijk dat de deelnemer zich gehoord en gezien voelt, zodat hij/zij 

gemotiveerd raakt om met werkend leren aan de slag te gaan.



15Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen
INHOUDSOPGAVE

 
TIPS UIT DE PRAKTIJK:

 ɮ Voer voordat je een intake afneemt een kort gesprek met potentiële deelnemer. Hierin 

kun je waarschijnlijk al vaststellen of zijn of haar taalniveau hoog genoeg is voor 

deelname aan het project. Dit scheelt tijd (voor de intaker) en teleurstelling (bij de 

deelnemer). 

 ɮ In de voorbereidingsfase is het heel belangrijk om, bij herhaling, expliciet aan 

verwachtingsmanagement te doen: wat kan werkend leren wel (bijvoorbeeld 

werkervaring opdoen, nieuwe vaardigheden leren) en wat kan het niet betekenen 

als het gaat om duurzame arbeidsmarktparticipatie (bijvoorbeeld de garantie dat je 

na afloop van het traject bij de organisatie die de werkendlerenplek aanbiedt kunt 

blijven). Nieuwe teleurstellingen werken demotiverend, en dat verkleint de kansen op 

de arbeidsmarkt.

 ɮ Werk aan een vertrouwensband met de deelnemer. Toon bijvoorbeeld betrokkenheid, 

ook in de privésfeer, door af en toe te vragen naar de thuissituatie. Continuïteit in de 

contacten is belangrijk voor het tot stand komen van een vertrouwensband. 

 ɮ De checklist voor de intake is uitgebreid. We adviseren het gesprek niet in een keer te 

doen. Het is niet wenselijk een gesprek langer dan een uur te laten duren. 

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Ik vond het dus leuk [de plaatsing], maar tegelijkertijd was er geen toekomstperspectief. 

Dat vond ik teleurstellend omdat ik dit wel had verwacht. Ik had verwacht dat er via dit 

project werk komt, maar dat komt niet.”

“Ik heb nu wel een stappenplan: eerst opleiding dan werk. Het is fijn dat de begeleider met 

mij meedenkt, zodat ik weet welke opleiding ik graag wil doen.”

2.2 VOORBEREIDENDE FASE
Nadat je de huidige situatie en de wensen, voorkeuren, motivatie en talenten van de deelnemer in kaart hebt 

gebracht, is het tijd om samen de oriëntatie op een werk-leerplek voor te bereiden. Immers, weten waar je 

talenten liggen en weten hoe het bijpassende beroep eruitziet, zijn twee verschillende dingen. 

Jouw taak als begeleider hierbij is te stimuleren dat deelnemers:

• weten welke talenten, kennis en vaardigheden nodig zijn voor het gewenste beroep;

• toetsen of zij die vaardigheden en talenten zelf ook bezitten of kunnen ontwikkelen en wat hen 

onderscheidt van anderen;

• hun beroepsbeeld zo nodig kunnen bijstellen naar een realistischer beeld;

• kritisch nadenken welke plek voor hen geschikt zou kunnen zijn voor werkend leren, en wat het hun kan 

opleveren als opstap naar het gewenste beroep.
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Een CV opstellen is een goed begin en biedt de deelnemer overzicht over zijn/haar mogelijkheden. Ook met 

deelnemers met weinig formele scholing of werk, kun je hun eigenschappen en interesses in kaart brengen. 

Het is tegenwoordig heel gebruikelijk om op het CV direct na de personalia een korte omschrijving van je 

profiel te geven. Let op: ga na of de deelnemer misschien al beschikt over een Nederlandstalig CV. Als dat zo is, 

dan neem je deze natuurlijk als uitgangspunt en bekijk je of deze nog verbeterd of geactualiseerd kan worden. 

Verder kun je bijvoorbeeld samen met de deelnemer naar vacatureomschrijvingen zoeken, om te bekijken 

wat er gevraagd wordt voor een bepaald beroep. Of je kunt de deelnemer in contact brengen met iemand die 

het beroep beoefent. Ga samen na wat de deelnemer aanvullend nodig heeft voor het gewenste beroep. Op 

basis daarvan kun je gericht op zoek gaan naar een voor de deelnemer geschikte plek voor werkend leren. 

Je kunt ook met de deelnemer bekijken welke mogelijkheden er zijn voor extra scholing (denk aan extra 

taallessen of computervaardigheden), ter voorbereiding op of parallel aan het werkendlerentraject.

Breng de vaardigheden in beeld en stel samen met de deelnemer een eerste concept van het ontwikkelings-

plan op.

Je kunt hierbij de volgende hulpmiddelen gebruiken:

• Hulpmiddel voor het in kaart brengen van competenties en het opbouwen van een portfolio (bijlage 2)

• Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) (zie bijlage 3)

 

Om meer duidelijkheid te krijgen over de beroepsinteresse van de deelnemer (beroepsbeeld of sector), kun 

je de volgende hulpmiddelen inzetten:

• De website werk.nl biedt een overzicht van sectoren; 

• De filmpjes Beroep in beeld van ROC geven een goede indruk van de dagelijkse werkzaamheden en de 

voor- en nadelen van het werk. Het gaat om beroepen op mbo-niveau; 

• Attendeer de deelnemer ook op kansrijke beroepen (beroepen met de meeste kans op werk);

• Bezoek met de deelnemer open dagen van (beroeps)opleidingen of beroepenbeurzen; hierdoor krijgt de 

deelnemer een beeld van mogelijke beroepen.

 

Ga eventueel met de deelnemer op werkbezoek, zodat hij/zij geconfronteerd wordt met de dagelijkse 

werkelijkheid van het beroep. Je kunt ook op zoek gaan naar een snuffelstage voor een of enkele dagen.

https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/sector
https://internettv.roc.nl/default.php?fr=vid&type=BBB
https://www.werk.nl/portal/page/portal/werk_nl/arbeidsmarktinformatie/sector-beroep/kansrijke-beroepen
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TIPS UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Werk aan het zelfvertrouwen van de deelnemer. De confrontatie met wat er 

nodig is om een bepaald beroep te kunnen beoefenen, kan ook ontmoedigen. 

Bevestig dan wat de deelnemer al kan, en stimuleer hem of haar om zijn/haar 

ontwikkelingsmogelijkheden in eigen hand te nemen.

 ɮ Ook het erkennen van eigen beperkingen is belangrijk. Stimuleer de deelnemers 

vooral om deze beperkingen zelf onder woorden te brengen. Simpelweg ‘dat werk is 

te moeilijk voor mij’ is te makkelijk; vraag hierbij door wat er precies moeilijk aan is, en 

waar dat door komt. Onderzoek samen wat er wel mogelijk is.

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Ja ik geef mijn begeleider echt een 10. Van de eerste tot de laatste dag heeft hij mij 

altijd advies gegeven. Hij was altijd aardig. Hij behandelt mij met respect en als mens. 

Dat is heel belangrijk voor mij. Hij geeft mij ook complimenten over bijvoorbeeld mijn 

Nederlands. Dat is heel goed. En het helpt mij… het motiveert mij.”

“Zoals alle Nederlanders wil ik weten hoe ik moet solliciteren en hoe Nederlandse collega’s 

onderling communiceren.”

“Vroeger wist ik niet wat ik heb, wat mijn voor- en nadelen zijn, maar nu ik weet het.”

“Het proces van ervaringen benoemen in competenties, is zeer belangrijk voor de 

deelnemer: juist in dat proces worden de deelnemers zich bewust van wat zij kunnen. 

Zij leren hun competenties vertalen in woorden. Dat is voor veel mensen een nieuwe, 

belangrijke vaardigheid.” (een begeleider)

  2.3 ORIËNTEREN OP EEN PLEK VOOR WERKEND LEREN 
Idealiter kies je een plek voor werkend leren in de sector waarin de deelnemer in de toekomst aan het werk 

wil. Heeft de deelnemer de ambitie om aan de slag te gaan in de zorg, techniek of de financiële wereld, dan 

kijk je vervolgens welke type organisatie uit die sector het meest geschikt is om vrijwilligerswerk, een stage 

of een werkervaringsplek bij te bemachtigen. De ambities en wensen van de deelnemer spelen ook een rol 

bij de afweging of hij of zij bij voorkeur bij een vrijwilligersorganisatie of beter in het bedrijfsleven aan de 

slag gaat.

Daarnaast is het belangrijk na te gaan welke taken of welke functie de deelnemer zichzelf over een of 

twee jaar ziet doen (hiervoor kunnen de hulpmiddelen worden ingezet die genoemd worden in de vorige 

paragraaf). Zoek samen naar een plek waar de deelnemer naar deze taken of functie toe kan groeien. Het 

kan zinvol zijn te kiezen voor een plek waar met bepaalde taken geoefend kan worden, ook al is dat in een 

andere sector dan beoogd. 
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Ter ondersteuning van het ontwikkelproces van de deelnemer kan worden ingezet op activiteiten en trainingen 

waarbij specifieke vaardigheden extra aandacht krijgen. Denk aan computercursussen, taalondersteuning, 

communicatieve vaardigheden, timemanagement en intervisie. Sommige organisaties en bedrijven met 

werkendlerenplekken bieden scholingsmogelijkheden aan voor deelnemers.

Je gaat samen met de deelnemer na welke plekken in aanmerking komen voor het werkend leren. Bij 

gemeentebrede werkendlerenprojecten zijn er wellicht specifieke netwerkmogelijkheden die passen bij de 

deelnemer. Als die er niet zijn, probeer dan creatief na te denken over alternatieven. Hoe beter de plek past 

bij het gewenste toekomstperspectief, hoe waardevoller het traject voor de deelnemer zal zijn. Met een 

beetje inzet blijken er vaak verrassend veel deuren open te gaan.

Vervolgens schrijf je samen sollicitatiebrieven, pas je samen het CV aan, en maak je afspraken voor 

kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken kun je van tevoren samen oefenen en achteraf nabespreken. 

Desgewenst kun je met de deelnemer meegaan naar het kennismakingsgesprek. Omdat je de deelnemer 

ook tijdens de plaatsing begeleidt, is je aanwezigheid bij dat gesprek gemakkelijk uit te leggen.

Kortom, binnen deze fase is het streven dat deelnemers:

• duidelijk krijgen wat een passende plek is voor werkend leren;

• inzicht krijgen in hoe ze via hun eigen netwerk of dat van anderen toegang kunnen krijgen tot (in dit 

geval) een plek voor werkend leren;

• een bedrijf durven te benaderen voor kennismaking;

• oefenen met sollicitatievaardigheden, zoals:

 y  brieven schrijven

 y CV aanpassen

 y presentatievaardigheden.

TIPS UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Een zorgvuldige plaatsing is cruciaal voor het succes met het werkendlerentraject. 

Zet alle benodigde creativiteit in om een zo optimaal mogelijke koppeling te realiseren 

tussen de inventarisatie die tijdens de intake gemaakt is, en de mogelijkheden die de 

werkendlerenplek biedt.

 ɮ Zorg dat het CV van de deelnemers zo goed mogelijk aansluit op de beoogde 

werkplekken en zo volledig mogelijk is. Zorg dat de deelnemers alles wat ze gedaan 

hebben paraat hebben, zodat zij al deze ervaringen in het gesprek aan de orde kunnen 

laten komen.

 ɮ Bereid de deelnemers zo goed mogelijk voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Behalve aandacht voor het opstellen van een CV of sollicitatiebrief en voor 

vindplekken van vacatures, is het ook belangrijk te bespreken hoe je netwerken 

opbouwt en inzet, de do’s en don’ts op de Nederlandse werkvloer, welke 

werkvaardigheden belangrijk gevonden worden, en het reilen en zeilen binnen het 

specifieke werkveld waarop de deelnemer zich aan het oriënteren is.

 ɮ Vier samen successen, hoe klein ook!
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ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Ik vond de IJsbaan [vrijwilligerswerk] gewoon niet zo leuk. Want het had niets te maken 

met mijn werk dat ik doe in Syrië [voorheen werkzaam in de bouw]. Dus ik ben ook snel 

weer weggegaan.”

“Ik ben altijd gek op zwemmen geweest. Ik geef nu als vrijwilliger in het lokale zwembad 

les  aan Syrische vluchtelingen. Ook volg ik een training om badmeester te worden. Ik voel 

mij als  een vis in het water!” 

“Ik werk als vrijwilliger bij een tweedehandskledingwinkel. Tijdens mijn vrijwilligerswerk 

heb ik mijn taalvaardigheden verbeterd en geleerd hoe ik mensen kan ontvangen. In de 

toekomst  zou ik in deze winkel kunnen werken, als ik mijn doel om verpleegkundige te 

worden niet kan bereiken.”

2.4 STARTEN MET WERKEND LEREN BIJ ORGANISATIE/BEDRIJF 
Als de deelnemer een plek voor het werkend leren gevonden heeft, kan hij/zij van start gaan.

Als begeleider stimuleer je de deelnemer om:

• goede afspraken te maken met de praktijkbegeleider;

• een arbeidsritme en structuur op te bouwen doordat de werkzaamheden op afgesproken tijden gebeuren;

• te groeien in een positieve werkhouding en het functioneren binnen werkrelaties;

• te toetsen of de plek voor werkend leren inderdaad aansluit bij de vaardigheden en talenten die hij of zij 

bezit en wil ontwikkelen met het oog op het gewenste beroepsperspectief.

Het is belangrijk om aan de start van het werkendlerentraject goede afspraken te maken met de 

praktijkbegeleider op de werkvloer. Als trajectbegeleider is het handig om aanwezig te zijn bij het startgesprek 

tussen de deelnemer en praktijkbegeleider, zodat je goed op de hoogte bent van regels, afspraken en 

bijzonderheden. 

CHECKLIST VOOR HET GESPREK MET DE PRAKTIJKBEGELEIDER:

Praktisch

 ɮ Zorg dat de contactgegevens van de praktijkbegeleider bekend zijn bij de deelnemer.

 ɮ Wie is het aanspreekpunt voor de deelnemer bij afwezigheid van de 

praktijkbegeleider?

 ɮ Wat is de start- en einddatum van het werkendlerentraject?

 ɮ Wat zijn de werkdagen en -tijden van de deelnemer?

 ɮ Welke afspraken zijn er over pauzes en ziekte?

 ɮ Zijn er regelingen voor onkostenvergoedingen, bijvoorbeeld reis- of telefoonkosten? 

 ɮ Hoe vaak kunnen de deelnemer en de praktijkbegeleider contact hebben?

 ɮ Hoe vaak heeft de deelnemer contact met jou als trajectbegeleider?

 ɮ In welke situaties hebben de praktijkbegeleider en jij als trajectbegeleider contact?
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Inhoudelijk

 ɮ Maak een omschrijving van de functie en werkzaamheden van de deelnemer

 ɮ Wat zijn de leerdoelen? (zie ook bijlage 3)

 ɮ Welke werknemersvaardigheden wil de deelnemer ontwikkelen?

 ɮ Op welke wijze vindt tussentijdse evaluatie plaats?

 ɮ Bouwt de deelnemer een portfolio van opgedane werkervaring en 

werknemersvaardigheden op, en zo ja op welke wijze? (zie ook bijlage 2)

 ɮ Zijn er binnen de organisatie of het bedrijf mogelijkheden voor scholing, en zo ja 

welke?

Veel deelnemers aan werkendlerentrajecten hebben, al langere tijd geen werk meer gehad en/of hebben al 

lange tijd niet of nauwelijks dagbesteding buitenshuis gehad. Daardoor is in de eerste fase allereerst van 

belang dat er aandacht is voor het (opnieuw) opdoen van een dagstructuur, het nakomen van afspraken en 

het eigen maken van het arbeidsritme. De deelnemer moet ook weer groeien in een positieve werkhouding 

en in het functioneren in werkrelaties. Het is belangrijk hier in de begeleidingsgesprekken aandacht voor te 

hebben en er ook met de praktijkbegeleider over te spreken.

Het kan zinvol zijn om het startgesprek in twee delen te voeren, en pas na enkele weken, vanuit de eerste 

ervaringen in de praktijk, te spreken over de leerdoelen en te ontwikkelen werknemersvaardigheden.

TIP UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Spreek een proefperiode af waarna je evalueert of de plaatsing voldoet aan 

wederzijdse verwachtingen. Op basis van de ervaringen tijdens de proefperiode 

kunnen de werkzaamheden eventueel aangepast worden of kan desnoods gezocht 

worden naar een alternatieve plek voor werkend leren. Een proefperiode geeft ook 

de ruimte om te experimenteren met werkplekken die in eerste instantie misschien 

minder voor de hand liggen.

 ɮ Zorg dat het vrijwilligerswerk op duidelijk afgesproken tijden gebeurt en de 

deelnemers daarop worden aangesproken. Zo bouwen de deelnemers arbeidsritme 

en structuur op.

 ɮ Hou vooral in het begin veel contact met het bedrijf. Vraag nadrukkelijk naar wat goed 

gaat, maar zeker ook naar de problemen. Bespreek dit ook met de deelnemer.

 ɮ Besteed veel aandacht aan het leren van de Nederlandse taal voorafgaand en tijdens 

de plaatsing, bijvoorbeeld door: 

 y mee te denken over welke taalles eventueel past bij de huidige en het gewenste 

taalniveau; 

 y de begeleidingscontacten zo talig mogelijk te maken, door spreekvaardigheden 

te oefenen (laat de deelnemer veel aan het woord door zoveel mogelijk open 

vragen te stellen), te oefenen in schriftelijke vaardigheden (bij het opstellen 

van een ontwikkelingsplan, het CV, de sollicitatiebrieven en bijvoorbeeld door 

stageverslagen te schrijven of een portfolio op te bouwen), te oefenen in 

leesvaardigheid (door vacatureomschrijvingen op te zoeken en te bespreken); 
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 y met de praktijkbegeleider op het werk in gesprek te gaan over hoe (stage)

werkzaamheden zo talig mogelijk gemaakt kunnen worden (in een werkplaats kan 

de deelnemer bijvoorbeeld de verschillende gereedschappen benoemen en aan 

anderen uitleggen hoe iets werkt) en hoe de specifiek bij het werk behorende taal 

het beste zo snel mogelijk aangeleerd kan worden.

 
ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Ik ben heel blij met het lerend vrijwilligerswerk. Het heeft mij nieuwe sociale contacten 

opgeleverd. Mijn collega’s en andere vrijwilligers zijn mijn vrienden geworden. Ik kan 

oefenen met mijn Nederlands, hierdoor durf ik nu veel meer. Ik heb een beter dagritme 

gekregen, hierdoor ben ik actief en voel ik mij gezond.” 

“Ik heb één maand bij een tuinier gewerkt en één maand bij een tweedehandswinkel. 

Ik was ermee begonnen voor de taal, het helpt je wel met de taal. Maar ik was ook met 

school begonnen en ik wilde dat het vrijwilligerswerk naast de taal wel een ander nut 

heeft. Het vrijwilligerswerk sloot niet aan bij het beroep dat ik wil uitoefenen. Het contact 

met de werknemers was wel leerzaam, maar na een maand ofzo weet je ook wel hoe het 

contact tussen werknemers is.”

“Ik doe nu meer dan twee maanden vrijwilligerswerk als timmerman, ik heb geleerd hoe 

ik met een machine moeten zagen, verven en schuren. Ik werk op vrijdag. In de toekomst 

wil ik graag timmerman worden. Mijn begeleider heeft een plek voor mij geregeld om 

vrijwilligerswerk te doen als timmerman.“

“Ik zou zeggen als advies: meer focus op taal, dus meer praten, lezen en schrijven. 

Allereerst moet er aan de taal worden gewerkt. Zonder taal heb je niets. Of ja, hoe zeg je 

dat… Zonder taal kan je niets.” 

2.5 BEGELEIDING TIJDENS WERKEND LEREN
Tijdens de periode van het werkend leren zelf spelen zowel de praktijkbegeleider als de trajectbegeleider 

een belangrijke rol. 

Binnen deze fase stimuleer je de deelnemer om:

• te oefenen met werknemersvaardigheden (zie ook bijlage 2);

• de Nederlandse taal te oefenen door deze tijdens het werk zoveel mogelijk toe te passen;

• zijn of haar beroepsbeeld en eigen toekomstperspectief bij te stellen als dat nodig is.

 

Voor de praktijkbegeleider op de werkvloer is het van belang om steeds goed na te gaan of de deelnemer de 

taak goed heeft begrepen, zeker wanneer hij of zij de Nederlandse taal nog niet volledig beheerst. Dit kun je 

doen door hem/haar de opdracht te laten herhalen of de werkzaamheden te laten omschrijven.
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Een belangrijke vaardigheid die de deelnemer leert, is het nemen van verantwoordelijkheid. Maak duidelijk 

dat erop wordt gerekend dat de deelnemer de taken goed uitvoert. Zorg dat de deelnemer weet waar hij/zij 

voor verantwoordelijk is, en spreek hem/haar daar ook op aan. 

Daarnaast is het belangrijk om te vragen of de deelnemer het vrijwilligerswerk, de stage of de leerwerkplek 

leuk vindt. En of het tot nieuwe vaardigheden of kennis leidt. Als een deelnemer echt niet op zijn plek lijkt, 

wacht dan niet tot de tussentijdse evaluatie en kijk samen wat ervoor nodig om te zorgen dat de deelnemer 

het wel naar de zin heeft en/of om dat leerproces beter op gang te brengen. Overweeg desnoods de 

oriëntatie op een alternatieve plek.

Als trajectbegeleider is het ook belangrijk om in de gaten te houden of de samenwerking tussen deelnemer 

en praktijkbegeleider soepel verloopt, en of de deelnemer goed uit de voeten kan met de werkzaamheden 

die hij/zij heeft gekregen. Besteed daarbij ook expliciet aandacht aan de Nederlandse arbeidscultuur en 

meer specifiek de bedrijfscultuur van de organisatie of het bedrijf waar de deelnemer aan de slag gaat. Waar 

loopt de deelnemer eventueel tegenaan? Welke verschillen en overeenkomsten ziet hij/zij? Wat zijn de do’s 

en don’ts?

Daarnaast is het van belang om tussentijds na te gaan of de verwachtingen ten aanzien van de werkplek 

zijn uitgekomen, of de deelnemer voldoende leert, of het beroepsbeeld door de opgedane ervaringen is 

veranderd en zo ja, hoe het er nu uitziet, en wat dat betekent voor het toekomstperspectief dat de deelnemer 

voor zichzelf ziet. 

Het is daarvoor goed om aan de hand van het ontwikkelingsplan en het overzicht competenties (zie ook 

paragraaf 2.2) zo eens in de twee à drie maanden de ontwikkeling van de deelnemer te evalueren. Het 

ontwikkelingsplan kan dan eventueel ook aangepast worden. 

Het is eveneens verstandig om na twee à drie maanden het werkendlerentraject zelf te evalueren. Zo’n 

tussentijdse evaluatie stelt je in staat het traject waar nodig bij te sturen. Hiervoor is een evaluatie-instrument 

ontwikkeld (zie ook paragraaf 2.6). 

TIPS UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Zorg voor diverse werkzaamheden tijdens het werkend leren, waardoor deelnemers 

zeer uiteenlopende werknemersvaardigheden ontwikkelen.

 ɮ Door ervoor te zorgen dat deelnemers in teamverband werken (en niet solistisch werk 

doen) leren deelnemers laagdrempelig nieuwe mensen kennen, is het werk taliger 

en wordt ook meer ervaring opgedaan met vaardigheden die te maken hebben met 

samenwerking.

 ɮ Begeleiding door de trajectbegeleider blijft ook tijdens de plaatsing belangrijk, om 

te bewaken dat de deelnemer een zo waardevol mogelijke werkervaring opdoet en 

voldoende nieuwe vaardigheden leert. De begeleider kan bijvoorbeeld ook met de 

deelnemer meedenken over hoe hij of zij de plaatsing kan aangrijpen om het eigen 

netwerk uit te breiden. 
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 ɮ Wees als praktijkbegeleider ook alert tijdens alledaagse situaties. Luister bijvoorbeeld 

tijdens een telefoongesprek of in een vergadering mee hoe iemand communiceert, en 

bespreek dan in een veilige en vertrouwde omgeving hoe het ging. Stel vragen zoals: 

hoe vond je het om Nederlands te spreken, hoe werd er gereageerd, wat ging er goed 

tijdens dat gesprek en wat kan de volgende keer beter? 

 ɮ Besteed expliciet aandacht aan eventuele negatieve ervaringen tijdens de plaatsing, 

en hoe daarmee om te gaan, bijvoorbeeld ervaren discriminatie of racisme. Ga daar 

eventueel over in gesprek met de praktijkbegeleider/werkgever. 

 ɮ Vraag ook na of het bedrijf behoefte heeft aan extra informatie over bijvoorbeeld 

interculturele communicatie of andere mogelijke onderwerpen, bijvoorbeeld in de 

vorm van cursussen.

 
ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Door te werken bij de kinderopvang heb ik mijn Nederlandse taal verbeterd. Ikzelf kom 

uit Syrië. Mijn collega’s komen uit Egypte en Marokko. We praten alle drie Nederlands 

met elkaar. Het sociale contact met collega’s is fijn. We hebben twee keer in de maand 

intervisie. Dan leren we bijvoorbeeld ook Nederlandse liedjes om met de kinderen te 

zingen. Ik heb geleerd wat ik moet doen bij bijvoorbeeld de verzorging van jonge baby’s. En 

bij calamiteiten. Een soort EHBO. Ik heb daar certificaten voor gekregen.”

“Vooral mijn begeleider deed zijn best. Ik vind dat echt een goede man. Voordat de 

plaatsing startte, maar ook tijdens de plaatsing, hij stond altijd voor mij klaar. Hij is 

menselijk en helpt mij echt. Als een soort vader ook.”

“Ik heb ook meer zelfverzekerdheid gekregen [door begeleiding]. Ik bedoel, ik ben Aziatisch, 

Aziatische mensen zijn vaak bescheiden, hier hebben zij mij geleerd hoe ik dit anders kan 

doen. Ik zou zeggen: om meer assertief te zijn; ‘just knock on the door’. Dat was ook een 

waardevolle tip toen ik zelf de arbeidsmarkt betrad.”

“Het lerende vrijwilligerswerk heeft mij geïnspireerd en gemotiveerd. Het is wel belangrijk 

om het vrijwilligerswerk zo uitdagend mogelijk te maken. Niet alleen maar een kopje koffie 

serveren of zo. Structurele en goede begeleiding is belangrijk, ook in de contacten met de 

organisatie waar je vrijwilligerswerk of een stage wilt doen. Of als je je wilt oriënteren op 

een opleiding. Alleen maar een verwijzing, daar heb ik onvoldoende aan.” 
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2.6 AFRONDING
Het is erg belangrijk het werkendlerentraject zorgvuldig af te ronden. Zorg daarom voor een afrondend 

gesprek waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn: de deelnemer, de trajectbegeleider en de praktijkbegeleider. 

Voer dit gesprek bij voorkeur in de laatste week van het traject. Sluit het traject aan het einde feestelijk af.

Het gesprek bestaat twee onderdelen: 

1. evaluatie van de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer

2. evaluatie van het werkendlerentraject.

 

EVALUATIE VAN DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING VAN DE DEELNEMER

Evalueer aan het einde van de afgesproken periode voor het werkend leren hoe het gegaan is, of de leerdoelen 

behaald zijn en hoe de deelnemer zich ontwikkeld heeft ten aanzien van gewenste beroepsvaardigheden. 

Hierbij gebruik je het hulpmiddel voor het in kaart brengen van de beroepsvaardigheden en het opbouwen 

van een portfolio (bijlage 2) en het persoonlijke ontwikkelingsplan (bijlage 3). 

Doel van de evaluatie is de deelnemer inzicht te bieden in zijn of haar sterke punten, en helder te krijgen waar 

nog aandachtspunten liggen. Laat de deelnemer eventueel ook ‘tips en tops’ verzamelen bij directe collega’s 

waarmee hij/zij heeft samengewerkt.

Wanneer de leerdoelen en gewenste vaardigheden nog niet gehaald zijn, ga dan na of de huidige werkplek 

nog groeimogelijkheden biedt en de stage-/leerwerkperiode eventueel verlengd kan worden. Of dat het 

wenselijker is om nog een andere plek voor werkend leren te zoeken. De conclusie kan ook zijn dat de 

deelnemer voldoende in huis heeft om te gaan solliciteren naar een reguliere baan, en dat de verdere groei 

binnen die baan gerealiseerd kan worden.

Bespreek tijdens het afrondende gesprek ook expliciet de arbeidskansen van de deelnemer. In welk type 

werk en in welke functie zal hij of zij de meeste kans hebben op een baan? Op welke referenties kan de 

deelnemer rekenen? 

EVALUATIE VAN HET WERKENDLERENTRAJECT

Daarnaast is het belangrijk dat het werkendlerentraject zelf wordt geëvalueerd. Een tussentijdse evaluatie 

na een à drie maanden (afhankelijk van de duur van het traject) helpt om het werkendlerentraject inhoudelijk 

bij te kunnen sturen, zodat de deelnemer daadwerkelijk de kans krijgt om het optimaal te benutten voor zijn/

haar ontwikkeling. Er kunnen dan oplossingen gezocht worden voor eventuele knelpunten. Evaluatie aan het 

einde van het project is belangrijk om het goed af te ronden, zodat er lessen geleerd kunnen worden voor 

toekomstige werkendlerentrajecten. Gebruik daarvoor het evaluatie-instrument dat ontwikkeld is door het 

KIS (te downloaden van www.kis.nl). 

De vragenlijsten uit het evaluatie-instrument zijn ontworpen om zelf te worden ingevuld door de deelnemer, 

de praktijkbegeleider en de trajectbegeleider. Als de deelnemer nog veel moeite heeft met de Nederlandse 

taal, dan kun je de vragenlijst desgewenst mondeling afnemen. Voor vragen of begrippen die voor de 

deelnemer onduidelijk zijn, kun je dan alternatieve formuleringen bedenken. 

Het is de bedoeling om de ingevulde vragenlijsten na te bespreken, ze zijn tevens een gespreksinstrument. 

Vraag aan de deelnemer een toelichting te geven bij de antwoorden. En geef ook zelf als praktijk- of 

http://www.kis.nl
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trajectbegeleider toelichting bij de gegeven antwoorden. Zo leer je het meest van de evaluatie en biedt het 

de beste aanknopingspunten voor verbetering.

Kortom, bij de afronding zorg je er als begeleider voor dat deelnemers:

• weten wat hun sterke kanten en hun aandachtspunten waren tijdens hun werkendlerentraject;

• weten bij welk type werk en in welke functie ze op basis van hun achtergrond en opgedane ervaring de 

meeste kans op een baan hebben, en wat ze moeten doen om werk te vinden;

• het gevoel hebben klaar te zijn om te gaan werken, en hun kansen om werk te vinden positief inschatten;

• in staat zijn te solliciteren naar een reguliere baan; of als dat beter passend is naar regulier vrijwilligerswerk 

of een opleiding.

 

Daarnaast is het belangrijk om van de ervaringen van de deelnemer en de praktijkbegeleider te leren voor 

toekomstige werkendlerenprojecten.

TIPS UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Sluit het werkendlerentraject feestelijk af, in elk geval met de praktijkbegeleider en 

eventueel ook met het team waarbinnen de deelnemer zijn werkzaamheden verricht 

heeft.

 ɮ Bedank de organisatie en de collega’s op de werkvloer nadrukkelijk voor hun 

medewerking.

 

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Naast het vinden van mijn baan, leert mijn werkcoach me hoe om te gaan met 

Nederlandse cultuur en mensen. Verder heb ik voornamelijk geleerd hoe de procedures 

werken van werk zoeken bijvoorbeeld. Dus ook hoe ik een sollicitatie moet starten. Ja, ik 

heb vooral geleerd hoe werk te zoeken en te solliciteren. De begeleider kan vooral goed 

advies geven.”

“Wat ik echt geleerd heb is dat Nederland een heel open cultuur heeft, het is minder 

hiërarchisch. Ik denk dat assertiviteit een van de belangrijkste dingen is die ik wel 

zou moeten inzetten. Een grote no-go, vertelde mijn begeleider, is stil zijn en niks 

doen… Ik bedoel dus dat je echt zelf actief aan de slag moet gaan, ook tijdens de 

sollicitatieprocedure. Laten zien wat je ambities en talenten zijn. Alleen kan dit voor 

sommigen best moeilijk zijn, denk ik…”
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2.7 FOLLOW-UP
Als trajectbegeleider laat je het werkendlerentraject na de afronding niet direct los. Het is belangrijk aandacht 

te hebben voor de follow-up.

De kans dat het werkendlerentraject daadwerkelijk bijdraagt aan duurzame arbeidsparticipatie van de 

deelnemer is veel groter wanneer je de deelnemer ondersteunt bij de vervolgstap naar betaald werk of 

eventueel een opleiding, regulier vrijwilligerswerk of andere passende dagbesteding buitenshuis.

De deelnemer voert de acties hiertoe nu zelf uit, denk bijvoorbeeld aan het oriënteren op vacatures, het 

aanpassen van het CV, het schrijven van sollicitatiebrieven. Of hij/zij kan zich gaan oriënteren op een 

opleiding of regulier vrijwilligerswerk en op de aanmelding daarvoor. Als begeleider kun je hierin als 

‘sparring partner’ optreden, je kunt het CV en de brieven nalezen en van feedback voorzien, nagaan hoe 

de tijdens het werkendlerentraject opgedane werkervaring en werknemersvaardigheden daarbij zo goed 

mogelijk ingebracht kunnen worden, bespreken hoe het tijdens het werkendlerentraject ontwikkelde  

netwerk eventueel kan worden ingezet, et cetera.

Nadat het de deelnemer gelukt is regulier werk, een opleiding of regulier vrijwilligerswerk te verwerven, bouw 

je het contact langzaam af. Deelnemers met een vluchtelingachtergrond hebben soms nog een relatief 

beperkt sociaal netwerk. Je hebt gedurende een aanzienlijke periode op een intensieve wijze een belangrijke 

rol vervuld in hun leven, het kan dan prettig zijn om op een laag pitje af en toe nog eens contact te hebben 

over hoe het nu gaat.

Kortom, tijdens de follow-up zorg je er als begeleider voor dat de deelnemer:

• weet hoe hij/zij de tijdens het werkendlerentraject opgedane werkervaring en werknemersvaardigheden 

kan inzetten in hun sollicitatie naar regulier werk of bij de aanmelding voor een opleiding of regulier 

vrijwilligerswerk;

• het netwerk dat hij/zij ontwikkeld heeft tijdens het werkendlerentraject kan inzetten om ingangen voor 

sollicitaties te vinden;

• zichzelf en zijn/haar opgedane werkervaring en werknemersvaardigheden durft te presenteren in de 

contacten met potentiële werkgevers;

• het vertrouwen heeft om op eigen kracht verder te gaan en weet bij wie hij/zij terechtkan bij vragen of 

problemen.

TIPS UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Besteed aandacht aan nazorg: begeleid de deelnemer bij het ‘verzilveren’ van de 

opgedane werkervaring en vaardigheden in de zoektocht naar een opleiding of werk.

 ɮ Bouw de contacten met de deelnemer langzaam af: informeer ook later nog eens bij 

de deelnemer hoe het gaat.

 ɮ Zorg, in afstemming met de deelnemer, voor warme overdracht naar bijvoorbeeld een 

klantmanager van de sociale dienst.
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ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK:
“Ik ben heel positief, want ze [de begeleider] was altijd goed voor mij, zelfs langer dan een 

jaar. Maar we hebben nu ook nog contact. Dat is heel belangrijk voor mij. Ik mag haar altijd 

kleine dingen vragen. Via WhatsApp of e-mail vraagt ze altijd even hoe het gaat.”

“Zij [de begeleider] probeert altijd om mij te helpen, ik heb veel ideeën van haar gehad over 

wat moet ik doen, waar ik heen moet, wat ik kan zeggen, alles... Waar ik kan solliciteren, 

wat ik in de sollicitatiebrief moet schrijven, en dat ik dan moet kijken naar wat positief is.”

 

2.8 RANDVOORWAARDEN 
Tot slot besteden we in deze paragraaf aandacht aan twee randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het 

slagen van een werkendlerentraject:

• veiligheid en teamspirit

• grip op het leven.

 

VEILIGHEID EN TEAMSPIRIT

Deelnemers met een vluchtelingenachtergrond hebben vaak ontwrichtende gebeurtenissen meegemaakt, 

moeten een nieuwe start maken in een andere samenleving en voelen zich daardoor vaak onzeker over 

zichzelf en hun plek in de maatschappij. Dit kan ook bij deelnemers die al langer in Nederland verblijven een 

rol spelen, soms zelfs versterkt door negatieve ervaringen en teleurstellingen die ze hier hebben opgedaan. 

Het is daarom extra belangrijk dat je als begeleider vanaf het begin een vertrouwensband opbouwt met de 

deelnemer, en werkt aan een gevoel van veiligheid. Zet hier actief op in, zodat de deelnemer zich onderdeel 

gaat voelen van het team en weet dat hij/zij bij collega’s terechtkan.

Tijdens alle stappen werk je daar als begeleider concreet aan, zodat de deelnemer:

• weet en ervaart dat jij als begeleider en op de werkvloer zijn/haar praktijkbegeleider en collega’s zorg en 

veiligheid kunnen bieden;

• weet dat hij/zij binnen het lerend vrijwilligerswerk / de stage- of werkervaringsplek veilig kan oefenen 

met taal en vaardigheden, en dat ook durft te doen;

• zelf ook actief onderdeel wil zijn van die veilige, gastvrije en zorgzame omgeving door er op zijn/haar 

beurt te zijn voor de collega’s.

TIPS UIT DE PRAKTIJK:
 ɮ Knoop informele gesprekken aan met de deelnemer (bijvoorbeeld over hobby’s, 

muziekvoorkeuren, gezinssituatie).

 ɮ Neem een open houding aan jegens de deelnemer: wees zichtbaar in de organisatie 

en wees toegankelijk. Maak duidelijk dat je als begeleider altijd kunt helpen, en dat 

anderen in de organisatie ook klaar staan om te helpen.
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 ɮ Informeer regelmatig hoe het met de deelnemer gaat, en of hij/zij het naar de zin 

heeft.

 ɮ Geef complimenten over kleine prestaties/ontwikkelingen en maak duidelijk dat elke 

stap een stap vooruit is.

 ɮ Geef de deelnemer taken waardoor hij/zij zich onderdeel kan voelen van een team. Dit 

zorgt voor een inclusief gevoel, waardoor de deelnemer zich thuis kan voelen 

 ɮ Een praktische manier om de teamspirit te versterken, is ’s ochtends even kort met 

het team bij elkaar gaan zitten en de dag bespreken. Als iemand ergens tegenop ziet 

of hulp nodig heeft, kan dat meteen georganiseerd worden.

 ɮ Stel een maatje aan op de werkvloer die de deelnemer vertrouwd kan maken met de 

bedrijfscultuur en ervoor kan zorgen dat de deelnemer zich snel thuis voelt.

GRIP OP HET LEVEN

Deelnemers met een vluchtelingenachtergrond hebben in hun thuis- of privésituatie vaak te maken met 

meerdere urgente problemen. Deze kunnen hen soms dus flink afleiden van hun werkzaamheden.

In paragraaf 2.1 is al besproken dat het belangrijk is om in de intake aandacht te hebben voor onderwerpen 

als de thuissituatie, en de fysieke en mentale gezondheid van de deelnemer. Denk bij de thuissituatie 

ook aan eventuele in het thuisland achtergebleven gezinsleden, en de actuele situatie in het thuisland. 

Gedurende de intake zijn deze onderwerpen van belang om ook een inschatting te kunnen maken van de 

reële inzetbaarheid van de deelnemer. Wanneer er tijdens het werkendlerentraject meer van de deelnemer 

gevraagd wordt dan praktisch haalbaar is, leidt dit tot wederzijdse teleurstellingen. Verwachtingen moeten 

dus realistisch en haalbaar zijn.

Ook tijdens het werkendlerentraject is het belangrijk om oog te houden voor de privésituatie van de deelnemer. 

Informeer er af en toe naar, zeker wanneer hier directe aanleiding voor is: bijvoorbeeld bij ziekmeldingen, 

veelvuldig te laat komen, of slecht functioneren. Verwijs indien nodig door voor extra hulp.

Als begeleider zorg je ervoor dat de deelnemer:

• nadenkt over zijn/haar thuissituatie en de invloed die dat heeft op het werk; 

• weet waar hij/zij terecht kan voor professionele ondersteuning; 

• het belangrijk vindt om beter grip te krijgen op de thuissituatie;

• aandacht voor de thuissituatie zo goed mogelijk kan combineren met de werkzaamheden tijdens het 

lerend vrijwilligerswerk, de stage of op de werkervaringsplek.
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Samenvatting werkzame 
elementen werkend leren
In dit laatste hoofdstuk geven we een overzicht van de werkzame elementen van werkend leren, gebaseerd 

op de ervaringen van de vier praktijken die aan deze publicatie ten grondslag liggen: de PiëzoMethodiek, 

Startbaan, VIP en NVA-werktrajecten. 

Met ‘werkzame elementen’ bedoelen we de belangrijkste of meest succesvolle onderdelen van werkend 

leren die ervoor zorgen dat je met werkend leren de in paragraaf 1.4 geformuleerde doelen behaalt. In 

paragraaf 1.5 en hoofdstuk 2 staan veel praktische tips waarmee je onderstaande werkzame mechanismen 

concreet in praktijk kunt brengen. 

 ALGEMEEN:

• Werkend leren is ontwikkelingsgericht en staat in dienst van het leerproces van de deelnemer.

 

VOORBEREIDING:

• Verwachtingsmanagement: wat kan werkend leren betekenen als opstap naar werk, en wat niet? 

Aandacht daarvoor is belangrijk omdat nieuwe teleurstellingen averechts werken ten aanzien van de 

kansen op de arbeidsmarkt.

• Houd een uitgebreide intake om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie, de 

achtergrond en de wensen en behoeften voor de toekomst van de deelnemer.

• Werk aan een vertrouwensband tussen deelnemer en begeleiders en aan het zelfvertrouwen van de 

deelnemer die zich door de gebeurtenissen in eigen land, zijn/haar vluchtgeschiedenis en start in een 

nieuw land onveilig en onzeker kan voelen over zichzelf en zijn/haar plek in de samenleving.

• Deelnemers met een vluchtelingachtergrond hebben in hun thuissituatie vaak te maken met meerdere 

urgente problemen. Heb daar oog voor en bespreek hoe de deelnemer, eventueel met hulp, beter grip op 

de thuissituatie kan krijgen. 

• Ontwikkel inzicht in de talenten, kennis, ervaring en vaardigheden die nodig zijn voor het gewenste 

beroepsperspectief. Wat is al aanwezig en wat zou er ontwikkeld moeten worden?

• Besteed aandacht aan de voorbereiding op de Nederlandse arbeidsmarkt, zowel in praktisch als in 

cultureel opzicht, omdat de werkcontext in het land van herkomst daar vaak erg van verschilt (denk aan 

arbeidsmarktoriëntatie, solliciteren, opbouw en inzet van netwerken, aandacht voor bedrijfscultuur).

 

TIJDENS HET WERKEND LEREN:

• Er moet een goede match zijn tussen de plaatsing van de deelnemer en het gewenste toekomst-

perspectief. Tijdens het traject wordt ook regelmatig nagegaan of de werkendlerenplek nog past bij de 

ontwikkelbehoeften van de deelnemer.

• Spreek een proefperiode af waarna je evalueert of het werkend leren aan wederzijdse verwachtingen 

voldoet. Op basis van die evaluatie kunnen de werkzaamheden desgewenst worden aangepast of kan er 

gezocht worden naar een andere plek voor werkend leren.

• Maak tijdens het startgesprek met de werkgever/praktijkbegeleider heldere afspraken, zowel praktisch 

(denk aan werktijden en ziekmelding) als inhoudelijk (denk aan werkzaamheden en begeleiding).

• Maak een ontwikkelingsplan en bouw eventueel ook een portfolio op van opgedane werkervaring en 

werkvaardigheden, en bespreek deze tussentijds.

3
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• Ga na of het beeld dat de deelnemer van het beroep heeft veranderd is door in het traject opgedane 

ervaringen, en wat dat eventueel betekent voor het eigen toekomstperspectief.

• Besteed veel aandacht aan de beheersing van de Nederlandse (vak)taal: maak het werkend leren en de 

begeleiding zo talig mogelijk, regel eventueel extra taallessen (bijvoorbeeld op de werkvloer).

 

AFRONDING:

• Neem bij de afronding van het werkendlerentraject de tijd voor een evaluatie op basis van het persoonlijke 

ontwikkelingsplan en het eventuele opgebouwde portfolio. Daarmee krijgen deelnemers goed zicht op 

hun sterke kanten en op aandachtpunten, en weten ze welke type werk/functie de meeste kans biedt op 

een baan.

• Besteed aandacht aan follow-up zodat deelnemers weten hoe zij de werkervaring en vaardigheden die 

ze tijdens het werkend leren hebben opgedaan kunnen inzetten bij hun sollicitatie naar regulier werk, of 

bij de aanmelding voor een opleiding of regulier vrijwilligerswerk.
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Bijlage 1
ACHTERGRONDINFORMATIE UIT DE LITERATUUR

GEMEENTELIJK BELEID ARBEIDSPARTICIPATIE VLUCHTELINGEN 

De arbeidsparticipatie van vluchtelingen blijft achter. Zelfs na vijftien jaar heeft slechts 57 procent van 

de vluchtelingen meer dan acht uur in de week betaald werk tegenover 65 procent van de overige niet-

Westerse bevolking (Maliepaard, Witkamp & Jennissen, 2017). Deze achterblijvende arbeidsparticipatie 

van vluchtelingen wordt ook wel de refugee gap genoemd (Conner, 2010). Maar liefst 82 procent van de 

Nederlandse gemeenten heeft daarom aanvullend beleid geformuleerd voor de arbeidsmarkttoeleiding van 

vluchtelingen (Razenberg, Kahmann & De Gruijter, 2017). 

De verschillende opties die gemeenten hebben om vluchtelingen toe te leiden naar werk, zijn grofweg: 

(1) zo snel mogelijk toeleiden naar werk, (2) scholing, trainingen en cursussen, (3) gesubsidieerde banen, 

werkervaringsplekken en vrijwilligerswerk en (4) parallelle trajecten waarin bijvoorbeeld scholing plaatsvindt 

naast werk. 

ZO SNEL MOGELIJK NAAR WERK?

Veel onderzoek richt zich op de vraag of vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk moeten worden gezet – 

ook al is dit werk onder hun niveau en al dan niet naast training en scholing – of dat eerst moet worden ingezet 

op scholing en trainingen, voordat zij beginnen met werken. In de literatuur over het toeleiden van mensen 

met een psychiatrische aandoening naar werk wordt in die context gesproken van het zogeheten ‘first place, 

then train’-principe (zie bijvoorbeeld Blonk e.a., 2015). Rondom vluchtelingen spreekt men doorgaans over 

‘duale trajecten’ (zie bijvoorbeeld Razenberg & De Gruijter, 2016), waarin bijvoorbeeld taallessen, opleiding 

en werk naast elkaar worden aangeboden. 

Verschillende studies wijzen erop dat een snelle toeleiding naar de arbeidsmarkt gunstig is voor de latere 

arbeidskansen van bijstandsgerechtigden (Sol e.a., 2011) en vluchtelingen in het bijzonder (Martin e.a., 

2016). Hoe langer iemand werkloos is, hoe kleiner de kansen op het vinden van een (reguliere) baan. Dat kan 

bijvoorbeeld komen doordat de productiviteit afneemt vanwege verouderde kennis, of omdat werkgevers 

een ‘gat op het CV’ een belemmering vinden om mensen aan te nemen (Sol e.a., 2011). Door het hebben 

van een baan doen mensen weer een arbeidsritme op, en worden persoonlijke en sociale vaardigheden 

versterkt. Het zou daarom aan te bevelen zijn om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Dat dit vraagstuk ook in Nederlandse gemeenten speelt, blijkt uit een recente monitor waaraan 256  

Nederlandse gemeenten deelnamen (Razenberg, Kahmann & De Gruijter, 2017). Met de stelling  

‘Statushouders die in staat zijn te werken, moeten aan het werk, ook wanneer dit werk onder hun 

opleidingsniveau/denkniveau is: werk gaat vóór opleiding’ is meer dan de helft van de gemeenten het 

(helemaal) eens. De twee belangrijkste redenen die hiervoor worden gegeven, zijn: statushouders worden 

hetzelfde behandeld als andere inwoners, en gemeenten gaan ervan uit dat het doen van werk ook goed is 

voor de statushouder. Dat zou bijvoorbeeld bijdragen aan het leren van de taal, het opdoen van contacten 

en het vormen van een realistisch beeld van werken in Nederland. 
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Aan de andere kant vindt echter 45 procent van de gemeenten de stelling soms wel en soms niet van 

toepassing. Met het oog op duurzame uitstroom naar werk kiezen deze gemeenten ervoor om sommige 

statushouders een kortdurende dan wel langdurende opleiding te laten volgen, voorafgaand aan of naast 

het werk. 

DE EFFECTIVITEIT VAN WERKEND LEREN

Snelle toeleiding naar een reguliere baan is in de praktijk echter niet gemakkelijk. Daarom wordt vaak naar 

andere mogelijkheden gezocht. In deze paragraaf lichten we kort toe wat er bekend is over de effectiviteit 

van werkend leren voor het vinden van een baan. We hebben daar ook de literatuur over gesubsidieerde 

banen bij betrokken.

Gesubsidieerde banen zijn banen waarbij de werkende (grotendeels of geheel) wordt betaald via een subsidie. 

De deelnemers zijn voor werkgevers daarom goedkope of zelfs gratis arbeidskrachten. Volgens Roorda 

(2013) zijn volledig gesubsidieerde banen voor uitkeringsgerechtigden echter niet effectief als opstap naar 

betaald werk. Zowel werknemers als werkgevers zijn geneigd deze financieel veilige constructie in stand 

te houden, wat de doorstroom naar een ‘echte’ baan belemmert (zie ook Koning, 2013). Daarnaast treden 

er ongewenste effecten op zoals stigmatisering en oneigenlijke concurrentie met reguliere banen (Koning, 

2013). Of dit ook geldt voor vluchtelingen is nog onduidelijk. 

Ook stages of werkervaringsplekken zijn onbetaald, en brengen daardoor weinig financieel risico met zich 

mee voor een werkgever. Maar deze stages en ervaringsplekken hebben bij voorbaat een duidelijk tijdelijk 

karakter. Het bewijs voor de effectiviteit van dergelijke werkervaringsplekken is gevonden voor mensen 

met een ernstige psychische aandoening (Blonk e.a., 2015) en voor jongeren met een migratieachtergrond 

(Taouanza & Keuzenkamp, 2016). Dit geldt vooral voor werkervaringsplekken bij private werkgevers, en 

minder in het publieke domein. Waar dit verschil door verklaard kan worden, is niet bekend. 

Hoewel stages en werkervaringsplekken dus een opstap kunnen zijn voor arbeidsparticipatie, blijkt de 

uitvoering in de praktijk niet eenvoudig: werkgevers bieden ze zeer beperkt aan, en vluchtelingen zijn 

soms moeilijk bemiddelbaar doordat ze de Nederlandse taal bijvoorbeeld slecht beheersen. Werkgevers 

die wel werkervaringsplaatsen aanbieden, worden gesteund door gemeenten, onderwijsinstellingen en 

maatschappelijke organisaties, zoals VluchtelingenWerk of UAF, met bijvoorbeeld jobcoaches (SER, 

2016). Het leren van taal op de werkvloer is vaak de meest succesvolle route voor het eigen maken van de 

Nederlandse (vak)taal (Klip, 2016). Ook dat kan bijvoorbeeld met een stage of een werkervaringsplaats. 

Maar ook hier is er behoorlijke onbekendheid en onwennigheid bij werkgevers. Vluchtelingen en werkgevers 

moeten vanuit een veilige situatie met elkaar in contact komen, een project voor werkendlerentrajecten kan 

zo’n veilige omgeving bieden.

Ten slotte hebben we gekeken naar de effecten van het doen van vrijwilligerswerk voor de baankansen van 

vluchtelingen. De UNHCR (2013) haalt in dit verband één Ierse studie aan waarin de onderzoekers stellen 

dat vrijwilligerswerk mogelijk een positief effect heeft voor deze doelgroep. Uit onderzoek bij Nederlandse 

uitkeringsgerechtigden blijkt echter dat vrijwilligerswerk als ‘verplichte’ tegenprestatie voor de uitkering juist 

risicovol is (Kampen, 2014). Het vooruitzicht op betaald werk verleidt om vrijwilligerswerk te gaan doen, 

maar als het niet lukt om een betaalde baan te vinden, nemen de vrijwilligers op den duur afstand van de 

arbeidsmarkt en blijven ze in het vrijwilligerswerk ‘hangen’. 
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Het is in dit kader belangrijk om op te merken dat het in deze publicatie nadrukkelijk gaat om lerend 

vrijwilligerswerk, waarbij de nadruk ligt op het zicht krijgen op en versterken van de eigen talenten en 

vaardigheden. Een methode met een vergelijkbare doelstelling is Erkenning Verworven Competenties – 

Algemene vrijwilligerscompetenties (EVC-A). In een pragmatische RCT (Randomized Controlled Trial) 

aangevuld met een kwalitatief onderzoek (Michon e.a., 2013) werd geconcludeerd dat deze methode 

effectief is om bij deelnemers een toename in zelfvertrouwen en inzicht in eigen competenties te realiseren. 

In deze studie is echter niet onderzocht in hoeverre dit ook leidt tot betere kansen op het vinden van werk.

In de praktijken die aan deze handreiking ten grondslag liggen, worden verschillende vormen van werkend 

leren toegepast (zie ook paragraaf 1.6). In de periode 2016-2018 vinden er in het kader van het ZonMw-

programma Vakkundig aan het werk onderzoeksprojecten plaats naar de ervaringen met PiëzoMethodiek, 

VIP en NVA-werktrajecten. Dit zal ook aanwijzingen opleveren voor de effectiviteit van werkend leren. 

Het vierde voorbeeld, Startbaan, is een project van VluchtelingenWerk en UAF waarin vluchtelingen onder 

begeleiding van een vrijwillige jobcoach via plaatsing in vrijwilligerswerk, een stage of werk de kans 

kregen om werkervaring en werknemersvaardigheden op te doen. De evaluatie van dat project heeft al 

plaatsgevonden (Vijlbrief e.a., 2017). Hieruit bleek Startbaan voor veel vluchtelingen daadwerkelijk een 

goede start op de arbeidsmarkt te betekenen. Wanneer gekeken wordt naar de impact van Startbaan op 

de huidige arbeidsmarktpositie van de deelnemers, blijkt dat iets meer dan de helft van hen een jaar na 

beëindiging van het project participeert op de arbeidsmarkt. De helft van hen is in loondienst. Daarnaast is 

een grote groep aan de slag via het uitzendbureau. Verder volgt nog bijna een derde van de respondenten 

een opleiding, in de meeste gevallen op mbo-niveau. Opvallend is dat het over het algemeen gaat om banen 

of opleidingen in dezelfde sector als waar het werkendlerentraject tijdens Startbaan plaatsvond. 
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Bijlage 2
HULPMIDDEL VOOR HET IN KAART BRENGEN VAN COMPETENTIES EN HET OPBOUWEN 
VAN EEN PORTFOLIO
Het in kaart brengen van je competenties helpt je om na te gaan waar je al goed in bent en wat je nog (beter) 

wilt leren. Op dit werkblad hebben we een aantal competenties opgenomen die veel gebruikt worden bij de 

erkenning van competenties voor vrijwilligerswerk3. We hebben de beschrijvingen bewerkt voor deelnemers 

van werkendlerentrajecten. 

Wanneer je tijdens het werkend leren voorbeelden verzamelt van situaties waarin je geoefend hebt met 

genoemde vaardigheden, dan bouw je aan de hand van deze lijst ook een portfolio op.

 

Vrije associatie

1.  Samen brainstormen over competenties:

 y Waar ben je goed in?

 y Welke competenties gebruik je veel?

 y Welke competenties spreken je aan?

 y Welk bewijs zou je daarvoor kunnen aandragen?

 y Welke competenties wil je graag aan de buitenwereld laten zien?

Algemene beroepsvaardigheden

2. Betrouwbaarheid tonen

Dit houdt in:

 y doen wat ik heb beloofd

 y  informatie vertrouwelijk behandelen

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

3  Uit Portfolio: EVC Algemene Vrijwilligerscompetenties (Movisie, 2010)

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/EVC-portfolio%20invulformulier%20[MOV-780068-00].pdf
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3. Bijdragen aan goede werkrelaties

Dit houdt in:

 y op een prettige manier aandacht vragen van de leidinggevende

 y aandacht schenken aan het welzijn van teamgenoten en betrokkenen

 y omgaan met andere gewoontes, normen en waarden

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

4. Communiceren

Dit houdt in:

 y overleggen over taken en de uitvoering ervan

 y verbaal en non-verbaal goed overbrengen wat ik wil

 y informatie aan anderen overdragen

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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5. Incasseren

Dit houdt in:

 y mezelf na tegenslag of teleurstelling opnieuw motiveren

 y omgaan met complimenten en kritiek

 y mijn verwachtingen bijstellen als de omstandigheden dat vragen

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

6. Omgaan met tijd en tempo

Dit houdt in:

 y werk in tijd plannen

 y ervoor zorgen dat een activiteit klaar is op afgesproken moment

 y het tempo aanpassen aan de situatie

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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7. Presentatie

Dit houdt in:

 y mezelf gedragen op een manier die past bij de situatie

 y mijn uiterlijk verzorgen op een manier die past bij de situatie

 y de organisatiefilosofie uitdragen

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

8. Problemen oplossen

Dit houdt in:

 y oplossingen vinden voor praktische, dagelijkse werkvragen

 y voor- en nadelen van een oplossing tegen elkaar afwegen

 y om hulp vragen als een activiteit stagneert

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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9. Samenwerken

Dit houdt in:

 y actief bijdragen aan de werkverdeling

 y actief meedoen aan activiteiten waarbij afstemming nodig is

 y inspelen op werkproblemen van anderen

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

10. Systematisch werken

Dit houdt in:

 y de juiste werkvolgorde bepalen

 y werken volgens het beleid of de aanpak die geldt

 y gedaan werk controleren

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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11. Toepassen taal en rekenen

Dit houdt in:

 y een memo, kort briefje, verslag of formulier schrijven

 y de benodigde grootte, hoeveelheid of verhouding bepalen

 y een overzicht, een tabel of een planning benutten

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

12. Veilig en gezond te werk gaan

Dit houdt in:

 y  de geldende veiligheids- en gezondheidsregels gebruiken

 y ongezonde en onveilige situaties voorkomen

 y eventueel maatregelen treffen met het oog op de eigen fysieke mogelijkheden

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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Specifieke beroepscompetenties 

Benoem deze zelf, met behulp van je begeleider. 

Gebruik de eerste beschrijving als voorbeeld.

13. Competentie: Klantgericht zijn

Dit houdt in:

 y Ik ontvang klanten vriendelijk en straal enthousiasme uit

 y Ik weet voor welke organisatie ik werk en kan dat uitdragen naar klanten

 y Ik signaleer de wensen en behoeften van klanten en reageer hierop

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

14. Competentie:  

Dit houdt in:

 y    

 y    

 y    

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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15. Competentie:  

Dit houdt in:

 y    

 y    

 y    

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:

16. Competentie:  

Dit houdt in:

 y    

 y    

 y    

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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17. Competentie:  

Dit houdt in:

 y    

 y    

 y    

 ˝ Dat kan ik goed

 ˝ Dat kan ik een beetje

 ˝ Dat wil ik leren

Toelichting

 

Voorbeelden uit de praktijk:
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Bijlage 3
PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN (POP)
Door na te denken over je persoonlijke ontwikkeling en competenties/vaardigheden, kun je je werken-

lerenervaring daar beter op laten aansluiten. Onderstaande vragen kunnen je helpen bij dit proces 4. 

A. Wensen voor de toekomst

1. Hoe zie ik zelf mijn toekomst? 

  

 

2. Wat wil en kan ik bereiken?  

 

 

3. Wat is voor mij belangrijk?  

 

 

4. Waar kan en wil ik mijn vaardigheden en ervaringen gebruiken?  

 

 

5. Is er ook vraag naar mijn vaardigheden, zo ja welke? 

 

 

B. Haalbaarheid checken

1. Kloppen mijn ideeën met de werkelijkheid? Sommige dromen zijn minder makkelijk te 

realiseren. 

 

 

2. Welke ideeën of welk deel daarvan zijn/is wel haalbaar? 

 

 

3. Welke mogelijkheden zijn er voor mij om wat bij te leren? 

 

 

4  Voor meer inspiratie: het ‘Formulier zelfbeoordeling’, bijlage 4.9 van Handleiding begeleider - EVC Algemene 

Vrijwilligerscompetenties (Movisie, 2010)

https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/EVC-pdf_handleiding_begeleider%20[MOV-780072-00].pdf.
https://www.movisie.nl/sites/default/files/alfresco_files/EVC-pdf_handleiding_begeleider%20[MOV-780072-00].pdf.
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4. Welke ervaringen en vaardigheden gebruik ik nu al? Kan ik daarop voortbouwen? 

 

 

E. Actieplannen

Om mijn persoonlijke ontwikkelingsplan (POP) concreet te maken, vul ik hieronder in wat mijn 

stappen zijn, van wie ik ondersteuning nodig heb en wanneer ik mijn doelen bereikt wil hebben. Ik 

probeer een zo realistisch mogelijk plan te maken.

Wat?

 y Wat wil ik bereiken? Wat is mijn doel en welke stappen moet ik zetten om mijn doel te bereiken?

 y Mijn doel is: 

 

 

Stap 1:

 

Stap 2: 

 

Stap 3:

 

Stap 4:

 

Wie?

 y Wie heb ik nodig om mijn doel te bereiken?

 

 

Met wie wil ik samenwerken?
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Wie helpt me bij de uitvoering?: 

 

 

Wanneer?

 y Wanneer wil ik mijn doel bereikt hebben??

 

 

Hoe deel ik mijn tijd in?

 

Wie helpt me bij de uitvoering?: 
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Bijlage 4
OVERZICHT PUBLICATIES EN CONTACTGEGEVENS VAN PRAKTIJKEN WERKEND LEREN

DE PIËZOMETHODIEK

Handleiding De PiëzoMethodiek. Trajectbegeleiding in vijf fasen. Zoetermeer: Stichting Piëzo, 2017.

www.piezomethodiek.nl 

STARTBAAN

Een goede start met Startbaan. Een evaluatieonderzoek naar de interventie Startbaan van VluchtelingenWerk 

Nederland. Utrecht: Movisie, 2017.

www.vluchtelingenwerk.nl

VIP

Handleiding VIP Training voor VIP-trainers, begeleiders en vrijwilligers (Centrale VIP Trainersgroep. 

Vluchtelingenwerk Nederland).

www.vluchtelingenwerk.nl

NVA

www.nva-amersfoort.nl

http://www.piezomethodiek.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl
http://www.vluchtelingenwerk.nl
http://www.nva-amersfoort.nl/
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