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Niet voor niets worden vluchtelingen internationaal be-
schermd door de Conventie van Genève. Want vluchten is 
geen vrije keuze. Wie vlucht is kwetsbaar. En die kwetsbaar-
heid noopt tot solidariteit.

Toen de toestroom van vluchtelingen in 2015 intenser werd, 
koos Gent ervoor om zich open en solidair op te stellen. Want 
Gent is een gastvrije stad, die de hand reikt aan wie in nood is.

Als bevoegd schepen was ik getuige van talloze solidariteits-
blijken en hulpverlenende initiatieven van gewone Gente-
naars. Het was een uitdaging om die solidariteit goed te 
kanaliseren. Dankzij een gecoördineerde aanpak via de 
Taskforce Vluchtelingen Gent zijn we daarin geslaagd.

Ook op het vlak van werk leverden we belangrijke inspanningen. 
 Met het project ‘Werkplek Vluchtelingen Gent’ ontwikkelden 
we een unieke aanpak om de nieuw aangekomenen op maat 
te begeleiden naar een passende job: door vrijwilligerswerk, 
opleiding op maat, of job- en taalcoaching op bedrijfsvloeren.
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Een ding stond daarbij voorop: het perspectief dat we de 
vluchtelingen konden bieden op zinvolle participatie aan onze 
stedelijke samenleving. Want Gent is niet alleen een stad van 
aankomst. Ze is ook een stad van toekomst.

Rudy Coddens
OCMW-voorzitter en 
schepen van Seniorenbeleid, Werk, 
Armoedebestrijding en Openbaar Groen
18 december 2018
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De partners van het ESF-project Werkplek Vluchtelingen Gent hebben 
de opdracht om anderstalige nieuwkomers, waaronder ook vluchtelingen, 
tijdens hun inburgeringstraject toe te leiden naar de arbeidsmarkt of 
versneld stappen te zetten richting werk. We ontwikkelen hiertoe een 
geïntegreerd samenwerkingsmodel tussen In-Gent vzw, het OCMW Gent 
en de VDAB en experimenteren met verschillende nieuwe en bestaande 
begeleidingsmethodieken. 

Het Eindrapport verschaft je inzicht in de context, doelstellingen en globale 
resultaten van Werkplek Vluchtelingen Gent. 

In onderstaande draaiboeken lees je onze ervaringen, lessen en tips... over de 
verschillende begeleidingsmethodieken waarmee we experimenteren en het 
geïntegreerd samenwerken.

Geïntegreerd samenwerkingsmodel

Competenties in kaart brengen

Vrijwilligerswerk

Arbeidsmarktoriëntering

TaalcoachingWerkgeversbenadering & jobhunting
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Voor wie is deze publicatie?
Deel 1 richt tot lezers die een globaal beeld willen krijgen van de 
realisaties van Werkplek Vluchtelingen Gent.
 
De verschillende draaiboeken zijn bedoeld voor organisaties en hun 
begeleiders die anderstalige nieuwkomers versneld willen activeren. Je 
vindt er zeer concrete tips & tricks, aandachtspunten en  de inzichten 
van nieuwkomers, begeleiders en werkgevers.
  
Hoe lezen?
Je kan deze publicatie als 1 geheel lezen, maar je kan ook elk draaiboek 
– naargelang je interesses – apart downloaden op deze website. 

Gebruikte termen 
In deze publicatie kozen we ervoor om naar de werkzoekende klant te 
verwijzen als ‘hij’.  

De termen vluchteling, inburgeraar, anderstalige werkzoekende en 
anderstalige nieuwkomer gebruiken we in deze publicatie meermaals 
door elkaar. Dit is een gevolg van het feit dat doelgroep van Werkplek 
Vluchtelingen Gent naargelang de vorderingen in het project 
uitbreidde (zie meer hierover onder context).  

Intro
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 y De ruime doelgroep van dit project zijn anderstalige nieuwkomers 
van buiten de EU-28 landen die bezig zijn met inburgering en 
woonachtig zijn in Gent. De term nieuwkomer wordt gebruikt 
wanneer een persoon zich onlangs in België vestigde (12 maanden 
of minder). Binnen de context van dit project betekent dit dat de 
persoon zich maximum een jaar geleden op Gents grondgebied 
vestigde.

 y Een inburgeraar is een persoon die bezig is met een 
inburgeringstraject (lessen NT2 + Maatschappelijke Oriëntatie) 
bij een Agentschap voor Integratie en Inburgering. Afhankelijk 
van je verblijfsstatuut in België ben je al dan niet verplicht of 
rechthebbend om een inburgeringstraject in Vlaanderen te doen. 

 y De term vluchteling omvat de 3 subgroepen van erkende vluchte-
lingen, subsidiair beschermden en asielzoekers. Deze laatste 3 
termen verwijzen naar het verblijfsstatuut waarmee een persoon 
in België mag verblijven. Waar we het relevant vonden verwijzen we 
naar de verschillende categorieën vluchtelingen in de draaiboeken. 
Vluchtelingen behoren dus, in de context van dit project, tot de 
bredere doelgroep anderstalige nieuwkomers. 

Intro
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Gebruikte afkortingen

 y NT2: Nederlandse lessen als tweede taal
 y MO: Maatschappelijke Oriëntatie
 y NEC: Normaal Economisch Circuit
 y BVS: Beroepsverkennende stage
 y BIS: Beroepsinlevingsstage 
 y IBO: Individuele Beroepsopleiding 
 y TWE: Tijdelijke Werkervaring

We wensen je alvast veel leesplezier toe.

BRITT ROELS, COÖRDINATOR WERKPLEK VLUCHTELINGEN GENT

Intro
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INLEIDING

In dit rapport vind je de context en globale resultaten van Werkplek 
Vluchtelingen Gent. Werkplek Vluchtelingen Gent is een project 
gesubsidieerd met middelen van het Europees Sociaal Fonds. We 
leiden anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, sneller 
en op maat toe naar de arbeidsmarkt. We doorbreken lineaire 
inburgeringstrajecten door al tijdens het inburgeringstraject stappen 
richting de arbeidsmarkt te zetten. We stemmen het inburgerings- en 
activeringstraject hierbij – waar mogelijk – op elkaar af. We gebruiken 
hiervoor nieuwe en bestaande begeleidingsmethodieken en werken 
een werkgeversbenadering uit om werkgevers te betrekken en te 
ondersteunen bij de tewerkstelling van deze doelgroep. Tegelijkertijd 
ontwikkelt Werkplek Vluchtelingen Gent, een partnerschap tussen In-
Gent vzw, OCWM Gent, VDAB, Stad Gent en Gent, Stad in Werking vzw 
een geïntegreerd samenwerkingsmodel.

Eindrapport
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Aansluitend bij dit rapport horen 5 draaiboeken waarin we 
uitgebreid onze ervaringen, lessen en tips over de verschillende 
begeleidingsmethodieken waarmee we experimenteren en het 
geïntegreerd samenwerken toelichten. 

In het rapport Geïntegreerd Samenwerkingsmodel vind je meer 
informatie over de doelstellingen, de doelgroep en de gebruikte 
begeleidingsmethodieken. 

In dit rapport gaan we in op de context van WVG en lichten we onze 
2-jarige resultaten toe.

Geïntegreerd samenwerkingsmodel

Competenties in kaart brengen

Vrijwilligerswerk

Arbeidsmarktoriëntering

TaalcoachingWerkgeversbenadering & jobhunting

Eindrapport
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CONTEXT WERKPLEK VLUCHTELINGEN GENT

In het voorjaar 2016 lanceerde het Europees Sociaal Fonds de Oproep 
Vluchtelingen en Werk Antwerpen – Gent. De oproep streeft een betere 
integratie en versterking na van de initiatieven voor de professionele 
inschakeling van vluchtelingen in de steden van Antwerpen en Gent. 
De doelstelling is om de ondersteuning vanuit VDAB, OCMW en het 
Agentschap Integratie en Inburgering in de stad beter op elkaar af 
te stemmen en de bestaande dienstverlening te optimaliseren en 
met bepaalde acties beter te kunnen inspelen op de noden van de 
groeiende instroom vluchtelingen. De oproep richt zich tot een 
verplicht partnerschap van minimaal de stad, het OCMW, de VDAB en 
het Agentschap Integratie en Inburgering. 

Voor het partnerschap in de stad Gent was aanvankelijk een budget 
van maximaal 800.000 euro voorzien voor de periode van 1 september 
2016 t.e.m. 31 augustus 2018. In februari 2018 keurde ESF een ver- 
lenging van het project t.e.m. 31 december 2019 toe en voorzag hiervoor 
een extra budget van 533.333 euro. 

In 2015 waren er in België 35.451 asielaanvragen. Dat is het hoogste 
aantal sinds het jaar 2000. Asielzoekers komen, voor de erkenning 
van hun asielaanvraag, eerst in een opvanginitiatief terecht. Deze 
opvanginitiatieven zijn verspreid over België. 

Eindrapport
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Bij de opstart van dit ESF project bevonden zich 2 collectieve 
opvanginitiatieven voor asielzoekers op Gents grondgebied. Het 
asielcentrum Reno, een privaat opvangcentrum georganiseerd door 
het consortium Corsendonck/G4S Care in opdracht van Fedasil, was 
een tijdelijk opvanginitiatief dat 250 asielzoekers kon huisvesten. 
Het Stedelijk Opvanginitiatief voor Asielzoekers (SOI), gesubsidieerd 
door Fedasil, kan 85 asielzoekers huisvesten. 

Bij een erkenning moeten vluchtelingen hun opvanginitiatief verlaten 
en verspreiden ze zich over de steden en gemeentes. Erkende 
vluchtelingen en subsidiair beschermden kunnen aankloppen bij het 
OCMW en hebben recht op leefloon. 

In mei 2016 verbleven er 1589 erkende vluchtelingen en subsidiair 
beschermden op Gents grondgebied en waren er 821 asielzoekers 
ingeschreven in het wachtregister. In maart 2017 verbleven er iets meer 
dan 2000 erkende vluchtelingen in Gent en waren er 549 asielzoekers 
in het wachtregister ingeschreven. De daling in asielzoekers was een 
gevolg van de sluiting van het opvangcentrum Reno in februari 2017. 

context

inleiding
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Sinds de opstart van het project daalde de instroom van vluchtelingen 
op Gents grondgebied. Hierdoor daalde ook de instroom van 
inburgeraars bij In-Gent die als doelgroep van dit project in aan-
merking kwamen. Onderstaande tabel tonen deze verschuivingen aan.

2016 2017

Asielzoeker 238 27

Erkende vluchtelingen 138 70

Subsidair beschermden 40 26

Totaal 416 123

We besloten om vanaf september 2018 de doelgroep van dit project te 
verbreden naar alle anderstalige nieuwkomers uit niet EU28-landen. 
Het aantal inburgeringscontracten afgesloten bij In-Gent in 2017 
(1380) bestaat uit 634 deelnemers uit niet EU-landen en 746 komen 
uit een EU-land.

2016 2017

Inburgeraars met professioneel perspectief 974 747

Totaal 1700 1380

context

inleiding
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PROFIEL DEELNEMERS WVG

Van 1 september 2016 t.e.m. 31 augustus 2018 kregen 368 vluchtelingen 
een afspraak voor een duo-intake in met een sociaal tolk. Er vonden 
332 duo-intakes plaats. 

We voorzien voor de periode van 1 september 2018 t.e.m. 31 december 
2019 een extra 201 duo-intakes extra af te nemen. De ambitie is om in 
totaal 533 anderstalige nieuwkomers versneld toe te leiden naar de 
arbeidsmarkt. In wat volgt schetsen we het profiel van deze 332 personen.

Verblijfsstatuut
Onderstaand overzicht toont het verblijfsstatuut van de 332 personen 
waarmee een duo-intake afnamen. Het merendeel hiervan waren 
erkend vluchtelingen. Bij aanvang van het project voorzagen we 
een 100-tal asielzoekers te begeleiden. De verminderde instroom 
(Context Werkplek Vluchtelingen Gent) leidde er echter toe dat dit 
niet haalbaar was.

Erkend vluchteling 245 74%

Subsidiair beschermd 56 17%

Asielzoekers 28 8%

Gezinshereniger met erkend vluchteling 3 1%

inleiding

Eindrapport
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Man – vrouw
Mannen zijn sterkt vertegenwoordigd onder deze doelgroep.

Man 280 84%

Vrouw 52 16%

Leeftijd
De deelnemers van ons project zijn globaal zeer jong. De grootste 
groep is geboren in de jaren ’90 en de tweede helft van de jaren ’80. 
Het aantal deelnemers daalt drastisch naarmate de leeftijd stijgt.

Geboren in de jaren ‘50 2 1%

Geboren in de jaren ‘60 11 3%

Geboren in de jaren ‘70 38 11%

Geboren in de jaren ‘80 115 35%

Geboren in de jaren ‘90 166 50%

profiel

inleiding
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Land van herkomst
21 herkomstlanden zijn vertegenwoordigd onder deze 332 personen. 
Het merendeel van deze personen zijn afkomstig uit Syrië, Afghani-
stan, Irak en Somalië.

Syrië 123 37%

Afghanistan 75 22,5%

Irak 45 13,5%

Somalië 40 12%

Palestina 16 5%

Eritrea 8 2%

Iran 8 2%

Azerbeidzjan 2 1%

Burundi 2 1%

Guinea 2 1%

Albanië 1 0,5%

Congo 1 0,5%

Ethiopië 1 0,5%

Kameroen 1 0,5%

Libanon 1 0,5%

Nigeria 1 0,5%

Pakistan 1 0,5%

profiel

inleiding
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Syrië 123 37%

Rusland 1 0,5%

Rwanda 1 0,5%

Senegal 1 0,5%

Soedan 1 0,5%

profiel

inleiding
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Moedertaal
Onder deze 332 personen zijn 22 verschillende moedertalen 
vertegenwoordigd, waarvan het Standaard Arabisch de koploper is. 
Voor een groot deel van deze talen zoals het Arabisch, Dari, Farsi en 
Somali is de beschikbaarheid van sociaal tolken beperkt of zijn er 
geen sociaal tolken beschikbaar. In dat geval proberen we alsnog te 
communiceren in een contacttaal die de deelnemer kent en waarvoor 
wel sociaal tolken beschikbaar zijn.

Standaard Arabisch 182 55%

Dari 41 12%

Somali 38 11%

Pashtu 31 9%

Farsi 9 3%

Tigrinya 9 3%

Koerdisch 6 2%

Azerbeidjaans 2 1%

Albanees 1 0,3%

Frans 1 0,3%

Igbo 1 0,3%

Ingoesjetisch 1 0,3%

Kinyarwanda 1 0,3%

Kirundy 1 0,3%

profiel

inleiding
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Standaard Arabisch 182 55%

Lingala 1 0,3%

Pashaei 1 0,3%

Peul 1 0,3%

Pular 1 0,3%

Sjaba 1 0,3%

Urdu 1 0,3%

Wolof 1 0,3%

Yaounde 1 0,3%profiel

inleiding

Eindrapport
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Extra talen
Op het moment van de duo-intake hadden 227 van deze 332 een notie 
van 1 andere taal (68,5%), bovenop de moedertaal. Over het algemeen 
gaat dit dan over een eerder beperkte talenkennis van een naburig 
land van het herkomstland, een taal verwant aan de moedertaal of een 
taal van een ander land waar men voor de aankomst in België verbleef. 
De gedegen mondelinge taalvaardigheid in het Engels of Frans om 
ook in deze contacttaal een begeleidingstraject aan te vatten, is over 
het algemeen afwezig.

Engels (basis) 180 54%

Frans (basis) 14 4%

Grieks (basis) 1 0,3%

Italiaans (basis) 1 0,3%

Turks (basis) 12 4%

Dari (goed) 1 0,3%

Arabisch (zeer goed) 2 0,6%

Engels (zeer goed) 10 3%

Frans (zeer goed) 6 2%

profiel

inleiding
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38 personen van deze 227 kennen nog een 3de taal, bovenop de 
moedertaal. Dat is 11% van het totale aantal deelnemers.

Engels (basis) 14 4%

Frans (basis) 18 5%

Koerdisch (basis) 1 0,3%

Arabisch (basis) 1 0,3%

Turks (basis) 3 1%

Kennis van het Nederlands 
We begeleiden deelnemers die nog bezig zijn met hun 
inburgeringstraject. Dit impliceert dat de meesten nog maar net 
gestart en in sommige gevallen zelfs nog niet gestart zijn met lessen 
Nederlands als tweede taal (NT2). Inburgeraars zijn verplicht om 
het 2het niveau (A2) van het Europees Referentiekader voor Talen te 
behalen. Onderstaand overzicht toont het taalniveau Nederlands dat 
deelnemers reeds behaald hadden in een NT2-school op het moment 
van de duo-intake.

Nog niet gestart met NT2 11 3%

Minder dan 1.1.  128 39%

1.1. behaald (A1) 86 26%

1.2. behaald (A2) 68 20%

2.1. behaald 24 7%

profiel

inleiding
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Nog niet gestart met NT2 11 3%

2.2. behaald 7 2%

2.3. behaald 4 1%

2.4. behaald (B1) 3 1%

Niveau ongekend, 
uitstroom OKAN onderwijs

1 0,3%

De grootste groep van deze NT2-leerders volgen les of zullen lessen 
starten in een Centrum voor Volwassenonderwijs (CVO). Als je hier 
als cursist les volgt en je telkens slaagt voor examens, dan behaal je 
in het beste geval op 6 maanden tijd het verplichte A2-niveau dat 
inburgering vooropstelt. 

Cursisten die NT2 volgen in Centrum voor Basiseducatie (CBE) doen 
er meteen een pak langer over. Ben je reeds gealfabetiseerd dan duurt 
het gemiddeld twee jaar om het A2-niveau te behalen. Ben je nog niet 
gealfabetiseerd dan word het inburgeringsattest afgeleverd aan de 
cursist wanneer hij A1 schriftelijk én A2 mondeling bereikt heeft. In het 
meest gunstige geval, dus zonder wachttijden of bissen, duurt dit 3 jaar.

Ben je hooggeschoold en ken je ook Engels of Frans, dan kan je NT2 
volgen in een Universitair Centrum voor Talen. Deze lessen zijn zeer 
intensief en vereisen veel zelfstudie. In het beste geval behaal je hier 
als cursist op 2 maanden tijd het A2-niveau. 

profiel

inleiding

Eindrapport
16

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


17

conclusie

resultaten

context

Zoals onderstaande tabel aantoont is er slechts een hele kleine groep 
van onze deelnemers die in dit aanbod NT2 volgt.

CVO (CVO) 214 64%

CBE 69 21%

CBE Alfabetiseringstraject 38 11%

UCT 10 3%

OKAN-onderwijs 1 0,3%

Het merendeel van de deelnemers in ons project blijft na het behalen 
van het verplichte A2-niveau verder Nederlandse lessen volgen omdat 
ze zelf aangeven dat ze dit belangrijk vinden om werk te vinden. Het A2-
niveau van het Nederlands betekent nl. dat je korte, sociale gesprekken 
kan voeren. Je kan basisinformatie geven over je omgeving, je familie, 
je werk, etc. Het betekent vaak dat je ook heel langzaam spreekt en 
met een sterk accent en dat hulp van je gesprekspartner heel cruciaal 
is om het gesprek goed te doen verlopen. Het impliceert dus een 
inspanning of tegemoetkoming aan de anderstalige door duidelijk en 
langzaam te spreken en het gesprek op gang te houden. De realiteit 
is dan ook dat het A2-niveau voor de meeste werkgevers een absolute 
ondergrens van de nodige talenkennis Nederlands op de werkvloer is. 
Ook de toegang tot beroepsopleidingen vragen dit minimumniveau. 
Het behalen van een attest voor een heftruckchauffeur of een 
veiligheidsattest is in vele gevallen voor deze deelnemers onhaalbaar.
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De gespecialiseerde vakterminologie of een instructeur die lesgeeft 
zoals hij lesgeeft aan Nederlandstaligen werpen drempels op om in 
bepaalde beroepen of opleidingen in te stappen, ook al zijn de ge-
vraagde technische competenties bij deelnemers aanwezig.

Scholingsgraad
De grootste groep van deze deelnemers is lager geschoold (136). 
Laaggeschoold betekent het lager onderwijs aangevat of het diploma 
lager onderwijs behaald (106). Geen scholing betekent nooit naar 
school gegaan. Midden geschoold betekent het middelbaar onderwijs 
aangevat, maar geen einddiploma behaald. Hooggeschoold betekent 
een diploma middelbaar onderwijs behaald of studies hoger onderwijs 
aangevat, al dan niet met een diploma hoger onderwijs op zak. De 
deelnemers die een diploma middelbaar onderwijs behaalden, vatten 
soms wel hoger onderwijs aan, maar in heel weinig gevallen werd 
effectief een diploma hoger onderwijs behaald. Gezien de deelnemers 
vaak zeer jong (Leeftijd) zijn, hebben ze vaak hun studies afgebroken 
om hun land te ontvluchten.

Geen scholing 30 9%

Laag 106 32%

Midden 121 36%

Hoog 75 23%
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ICT vaardigheden
De ICT-skills zijn bij een groot deel van de deelnemers onvoldoende 
om via zich internet te registreren als werkzoekende en vacatures 
op te zoeken. Bijna alle deelnemers hebben een smartphone maar 
de mogelijkheden die dit biedt rond communicatie zoals Whatsapp 
of Skype, bankieren, routes opzoeken, e.d. zijn niet altijd gekend of 
worden niet benut. Onderstaande cijfers toont aan hoe deelnemers 
hun eigen digitale vaardigheden inschatten. Tijdens de duo-intake 
bevragen we dit heel gericht om na te gaan wat mensen al eens gedaan 
hebben en dagelijks doen.

Geen 79 24%

Basis 185 56%

Gevorderd 68 20%

Geen ICT skills betekent dat de deelnemer nog nooit met een pc/tablet/
smartphone gewerkt heeft en dat hij ook heel veel moeite ondervindt 
om ze te bedienen. Deze ondervinden mogelijks moeite met het 
aanmaken van een e-mailadres en mails opvolgen, het opstarten en 
afsluiten van pc/tablet/smartphone, zaken opzoeken op het internet, 
programmavensters openen, navigeren met de muis van een pc, enz.

De digitaal basisvaardigen (basis) hebben een e-mailadres en kunnen 
dit ook zelf aanmaken en kunnen wel al wat overweg met een pc/tablet/
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smartphone maar hebben nood aan ondersteuning omtrent digitaal 
een CV aan te maken, de VDAB of andere websites te gebruiken, 
passende vacatures te vinden, online contact te zoeken, opleidingen 
op te zoeken, e.d.

Een kleinere groep onder de deelnemers geeft aan dat ze zelfredzaam 
zijn op het vlak van digitale vaardigheden. Dit houdt in dat ze online 
kunnen solliciteren en gebruik kunnen maken van de VDAB en andere 
digitale sollicitatietools. Met kleine tips van een begeleider worden 
ze snel op weg gezet. 

Digitale ICT skills en zelfredzaamheid omtrent vacatures zoeken en 
solliciteren, kan je uiteraard niet loskoppelen van het feit dat het 
taalniveau Nederlands van deze doelgroep aan de start van hun acti-
veringstraject nog niet hoog is. Zijn de ICT skills soms wel voldoen-
de om zelfredzaam te zijn, dan zijn er vaak nog steeds taalbarrières 
Nederlands die hen verhinderen om heel gericht juiste informatie 
online te vinden, vacatures te interpreteren, online te solliciteren, e.d. 
In die zin merken we ook op dat het moeilijk is om ICT-vaardigheden 
 te werken als mensen anders gealfabetiseerd zijn, niet gealfabetiseerd 
zijn of onvoldoende Nederlands kunnen lezen, begrijpen en interpre-
teren. We merken ook op dat het bestaand opleidingsaanbod om aan 
ICT basisvaardigheden aan te leren of bij te schaven, niet toegankelijk 
is voor deze groep juist omdat hun Nederlands onvoldoende is.
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Nood aan arbeidsmarktoriëntatie
Op basis van de duo-intake maken intakers een inschatting of een 
deelnemer nood heeft aan arbeidsmarktoriëntatie. Meer dan de 
helft van de deelnemers heeft hier nood aan bij de start van een 
activeringstraject. Desalniettemin merken we ook op dat deelnemers 
die bij de duo-intake een vrij duidelijk en haalbaar jobdoelwit hebben, 
ook tijdens het activeringstraject nog bijzonder veel ondersteuning 
nodig hebben bij hun eerste stappen op de arbeidsmarkt.

Ja 183 55%

Nee 149 45%
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RESULTATEN

In wat volgt presenteren we het overzicht van de aantallen toegeleid 
en behaalde resultaten in de verschillende methodieken waarmee we 
in het kader van dit project experimenteren.

1. Groepsmethodiek arbeidsmarktoriëntatie voortraject  

In totaal werden 140 mensen toegeleid naar de groepsmethodiek 
voortraject. 
 y 120 hiervan kregen dit advies meteen na de duo-intake. 11 hiervan 

zijn niet opgestart omwille van verschillende redenen zoals verhuis 
buiten Gent, de groepswerking past niet binnen de planning van 
het inburgeringstraject van de deelnemer, de deelnemer daagt 
niet op, etc.

 y 19 deelnemers hiervan werden na eerdere stappen in hun 
activeringstraject alsnog toegeleid naar het voortraject. 9 van 
deze 19 kregen eerst intensieve begeleiding via de methodiek 
jobhunting, 2 via de methodiek vrijwilligerswerk en 8 kregen een 
screening of begeleiding via de VDAB.

 y 1 deelnemer werd eerst via de methodiek van vrijwilligerswerk en 
jobhunting begeleid, om alsnog na een tijd te beslissen dat er 
nood was aan de groepsmethodiek voortraject.

Van de 140 startten uiteindelijk 126 op in de groepswerking.
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Er werden in de periode van 1/9/16 tem 31/8/18 7 groepswerkingen 
gegeven.
 y Groep 1: september – december 2016 
 y Groep 2: januari – april 2017  
 y Groep 3: april – juni 2017
 y Groep 4: augustus – september 2017 
 y Groep 5: oktober – december 2017
 y Groep 6: januari – maart 2018
 y Groep 7: april – juni 2018

Het organiseren van een groepswerking in de zomer van 2017 had als 
voordeel dat we een intensiever aanbod konden voorzien van meer 
dan 2 halve dagen/week. In de zomerperiode worden geen NT2 en 
minder lessen MO voorzien, waardoor het dagelijks programma van 
een deelnemer meer deelname aan deze groepswerking mogelijk 
maakte.

22 deelnemers waarbij we een nood aan arbeidsmarktoriëntatie 
detecteerden namen deel aan het regulier aanbod loopbaanoriëntatie 
Kiezen bij de VDAB. Deze deelnemers werden naar dit aanbod 
toegeleid, omdat ze minder nood leken te hebben aan de intensieve 
aanpak van het geïntegreerd voortraject en hun taalniveau Nederlands 
reeds voldoende was om bij Kiezen aan te sluiten. In de praktijk ging 
dit voornamelijk over de meer hooggeschoolde deelnemers. 

resultaten

inleiding

Eindrapport
23

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


24

conclusie

profiel

context

2. Methodiek vrijwilligerswerk met professioneel perspectief  

108 deelnemers werden toegeleid naar een consulent vrijwilligerswerk 
om na te gaan of er via deze methodiek mogelijkheden waren om 
de kloof naar de reguliere arbeidsmarkt of een opleidingsaanbod te 
verkleinen.

 y 53 deelnemers kregen dit voorstel meteen na de duo-intake
 y 51 deelnemers zetten deze stap als 2de stap in hun activerings-

traject. 35 hiervan volgden eerst de groepsmethodiek van het 
voortraject. 10 werden eerst begeleid via de methodiek van job-
hunting en 6 kregen voorafgaand een screening of begeleiding via 
de VDAB.

 y 6 deelnemers zetten de stap naar vrijwilligerswerk na 2 voorgaande 
stappen in hun activeringstraject. Voor deze deelnemers werden 
eerst de methodieken van het voortraject, jobhunting en/of een 
begeleiding vanuit de VDAB uitgeprobeerd vooraleer ze toch toe 
te leiden naar vrijwilligerswerk.
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3. Methodiek jobhunting  

138 deelnemers werden toegeleid naar een jobhunter om stappen te 
zetten naar het NEC.
 y 60 deelnemers trachten we toe te leiden 

naar het NEC als eerste stap in hun 
activeringstraject. 27 hiervan dienden we 
echter na een zekere periode toe te leiden 
naar het voortraject, vrijwilligerswerk of 
VDAB begeleiding. 

 y 65 deelnemers leidden we toe als tweede 
stap in hun activeringstraject. 35 na het 
volgen van het voortraject, 13 na begelei-
ding met de methodiek vrijwilligerswerk 
en 17 na begeleiding door de VDAB.

 y 13 deelnemers belandden bij een jobhunter 
na het volgen van het voortraject, 
begeleiding via vrijwilligerswerk en/of 
VDAB begeleiding.
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4. Methodiek taalcoaching  

76 deelnemers kregen taalcoaching op een (vrijwilligers)werkvloer of 
tijdens het volgen van een korte job-gerichte opleiding.
 y 58 kandidaten kregen taalcoaching tijdens vrijwilligerswerk, een 

stage of art. 60 tewerkstelling bij een stadsdienst, vzw, museum 
of sociale tewerkstellingsplek. Dit gaat veelal om dezelfde soort 
functies zoals keukenhulp, administratief medewerker, autowasser, 
fietshersteller, schilder, magazijnier, houtbewerker, klashulp, poet-
sen en klusjesman.

 y 5 deelnemers kregen taalcoaching op een privé werkvloer voor 
gelijkaardige functies zoals schilder, keukenhulp en kapper.

 y 6 deelnemers kregen reeds taalcoaching op 2 verschillende 
(vrijwilligers)werkvloeren.

 y 11 kregen extra taalondersteuning tijdens een opleiding heftruck-
chauffeur i.s.m. het interimkantoor Manpower. Na de opleiding 
ondersteunde de taalcoach deze deelnemers ook als voorbereiding 
op het theoretisch examen heftruck.

 y 2 deelnemers ontvingen taalcoaching via een ander aanbod 
taalcoaching, dan de taalcoach vrijgesteld voor dit ESF project. 
Het ging telkens om taalcoaching bij privé bedrijven voor 
deelnemers met functies als ingenieur en assistent-calculator. 
Deze taalcoaching werd gegeven via een IBO-T of via het aanbod 
job- en taalcoaching van de Dienst Werk (Stad Gent).
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We merken op dat taalcoaching als methodiek voornamelijk toegang 
vindt in stadsdiensten, vzw’s, musea, sociale tewerkstellingsplekken, 
e.d. Taalcoaching is hier meestal ook een concept dat al gekend is. 
Taalcoaching komt ook meer voor bij functies die gekend zijn. Als 
taalcoach toegang krijgen op privé werkvloeren is een knelpunt. 
Werkgevers kennen het aanbod niet en ook bij promotie vinden ze 
het in eerste instantie vaak niet nodig om er gebruik van te maken. 
Vaak bestaan er percepties van het in de weg staan van productie of 
denken ze dat de taalcoach komt vertalen op de werkvloer.

5. Uitstroom stages en/of vrijwilligerswerk

We realiseerden 129 stages en vrijwilligerswerk voor 112 deelnemers. 
17 deelnemers deden zowel een stage als vrijwilligerswerk. 

Het merendeel van de stages (46) vond plaats als voorbereiding van de 
opstart van een art. 60 tewerkstelling en niet bij privé werkgevers. 16 
stages vonden plaats bij een privé werkgever. Het merendeel hiervan 
zijn beroepsverkennende stages om competenties van deelnemers in 
kaart te brengen. Bij deze stages zien we ook een aantal beroepen 
terugkeren zoals kapper, schilder, keukenmedewerker, houtbewerker, 
magazijnmedewerker. De overige 30 stages vonden dus plaats bij 
vzw’s, scholen, stadsdiensten, e.d. en gaan over gelijkaardige functies 
zoals beschreven onder taalcoaching.
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Het vrijwilligerswerk met professioneel perspectief (83) vindt 
nooit plaats bij privé werkgevers omdat vrijwilligerscontracten 
niet mogelijk zijn. Functies die voorkomen zijn keukenmedewerker, 
magazijnmedewerker, klashulp/hulpleerkracht, lasser, schilders, 
administratief medewerker, fietshersteller, poetshulp, en hout-
bewerker. Eerder uitzonderlijke functies hierin zijn technisch tekenaar,  
ondersteunend arts in een wijkgezondheidscentrum, informaticus en 
fotograaf. 

6. Beroepsspecifieke opleidingen

52 deelnemers vingen een beroepsopleiding of voorbereidend Neder-
lands als ingang tot beroepsopleiding aan.

Onderstaand overzicht toont het aantal deelnemers per opleiding.

Sector 2 – Nederlands voor technische beroepen VDAB 13

Maatpak – Nederlands en sollicitatietraining voor hogere technische beroepen 1

Algemeen winkelbediende 1

Basistechnieken mechanica 2

basistechnieken metaal 2

Hulpkok 1

Initiatietechnieken bouw 1
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Sector 2 – Nederlands voor technische beroepen VDAB 13

Lassen 2

Magazijnmedewerker 1

Monteur CV, sanitair, ventilatie 1

Garage ondersteund met Nederlands op de opleidingsvloer (Nodo) 1

Open leren carrosserie 1

Proefdagen garage 1

Elektrotechnisch installateur 1

Residentieel elektriciteit 1

Verkoopstalent – geïntegreerde verkoopsopleiding:
Nederlands leren + verkoopsopleiding  

2

Vooropleiding houtbewerking 
Compaan vzw

3

Poetsopleiding OCMW 3

Heftruckchauffeur opleiding i.s.m. Manpower 11

Metselen (centrum voor volwassenenonderwijs) 1

Onthaalouder VSPW 1

Kindbegeleider VSPW 1
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7. Screenings

Bij 73 deelnemers brachten we competenties in kaart door middel 
van een screening. Dit kan enerzijds een technische beroepspecifieke 
screening zijn bij een competentiecentrum van de VDAB of andere 
partner, anderzijds een test die de toegang biedt tot een bepaalde 
opleiding of een screening die meer generieke competenties in kaart 
brengt.

8. Uitstroom betaald werk

Van de 332 deelnemers waarvan we een duo-intake planden, hebben 
203 deelnemers een betaald werk uitgevoerd in de voorbije 2 jaar. 73 
van deze 203 deelnemers werkten al op meerdere werkvloeren. Het is 
bijzonder moeilijk om de tewerkstelling van deelnemers te monitoren. 
We houden dit bij in een overzicht via zelfrapportage van deelnemers 
en vragen gegevens op bij begeleiders, maar hoogstwaarschijnlijk zit 
hier toch nog een verschil op met de effectieve tewerkstelling.

Onderstaande cijfers werden verzameld door een VDAB-medewerker 
door elk afzonderlijk dossier te bekijken en na te gaan of er een 
registratie in Dimona gebeurde. Dimona is het elektronisch systeem 
waarmee de werkgever iedere indiensttreding en uitdiensttreding van 
een werknemer aangeeft bij de RSZ. Bij deelnemers die al op meerdere 
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werkvloeren meedraaiden laat dit overzicht echter niet toe om na te 
gaan welke tewerkstelling eerst plaats vond en welke daarop volgde.

203/332 61%

Interim 87 26

Art. 60 36 11

Art. 60 privé 10 3

IBO 6 2

Contract NEC bepaalde duur 37 11

Contract NEC onbepaalde duur 27 8

73/332 22%

Interim 38 11%

Art. 60 7 2%

Art. 60 privé 7 2%

IBO 1 0,3%

Contract NEC bepaalde duur 16 5%

Contract NEC onbepaalde duur 4 1%

Het valt op dat een groot aantal tewerkstellingen via de interimsector 
gebeurt. Soms gaat dit om 1 of slechts enkele dagen, maar bij 
anderen gaat dit over weken of maanden bij dezelfde werkgever. De 
samenwerking van jobhunters met interimkantoren heeft een aantal 
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voordelen. Interimkantoren hebben een zeer groot netwerk aan 
bedrijven die ze kunnen aanspreken en dat vergoot op die manier 
ook het netwerk van bedrijven van jobhunters. Deelnemers kunnen 
vaak heel snel opstarten in een bedrijf en ook via interim proeven 
van veel verschillende jobs. Er zijn echter ook nadelen verbonden 
aan interimwerk. Nazorg van de jobhunters in de vorm van taal- of 
jobcoaching is zeer moeilijk omdat de jobhunters geen rechtstreekse 
toegang krijgen tot die werkvloeren. Taal- en jobcoaching op de 
werkvloer is dus moeilijk, maar wel zeer cruciaal voor een geslaagde, 
duurzame tewerkstelling. Interimwerk vraagt enorm veel flexibiliteit 
van de werknemer en biedt meestal geen uitzicht op een vast of 
duurzaam contract; ook wanneer dit soms beloofd werd bij aanvang 
na  een aantal maanden en positieve evaluaties. 

67 deelnemers (20%) startten een tewerkstelling via een 
tewerkstellingsmaatregel die voordelig is voor werkgevers. Een art. 
60 tewerkstelling in de sociale sector is hierbij duidelijk de koploper 
(38%). Er werden 10 art. 60 opgestart bij werkgevers in het NEC (3%) 
en 15 IBO’s (4,5%). 

53 deelnemers hadden een tijdelijk contract bij een werkgever in het 
NEC en 31 kregen een contract van onbepaalde duur.
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CONCLUSIE

Globaal merken we dat de uitstroom naar betaald werk tijdens de 
periode van 2 jaar een mooi resultaat van 61% oplevert. We detecteren 
hierbij geen grote verschillen tussen de verschillende methodieken 
waarmee we experimenteren. 

We besluiten dus dat eerder de intensieve begeleiding en opvolging, 
los van de gebruikte methodiek, het verschil maakt voor deze 
doelgroep. Met de methodieken die eerder voorbereidend zijn op 
de arbeidsmarkt, zoals de groepswerking van het voortraject en 
vrijwilligerswerk, merken we dat ze beiden duidelijk de drempel naar 
de reguliere arbeidsmarkt en het regulier opleidingsaanbod verlagen. 
Eenmaal deelnemers ‘klaar zijn voor de arbeidsmarkt’ zien we dat de 
zeer intensieve methodiek van jobhunting jobmogelijkheden creëert 
bij werkgevers waar deze doelgroep anders hoogstwaarschijnlijk 
geen toegang tot zou hebben. Ook is iedereen gebaat met deze 
intensieve vorm van jobhunting. Door het aanklampend werken naar 
werkzoekenden en werkgevers toe en positief, coachend en motiverend 
te werk te gaan zijn er succesverhalen die we hier verder beschrijven 
in het draaiboek.
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Voor een kleinere groep (28/332) merken we dat de trajecten langer 
worden omdat er nood was aan het toepassen van minstens 3 
verschillende methodieken

Uiteraard beogen we meer dan deelnemers op een werkvloer krijgen en 
een job uit te voeren die ze graag doen. Een belangrijke uitdaging toont 
zich ook in deelnemers op werkvloeren houden. Nazorg en intensieve 
opvolging blijft cruciaal na de opstart op een werkvloer. De nodige 
opvolging tijdens de tewerkstelling wordt in veel gevallen bemoeilijkt 
door een hoge caseload bij begeleiders en/of de werkgever die geen 
nazorg toelaat. Ook bij het gebruik van tewerkstellingsmaatregelen 
zoals art. 60 en IBO bestaan er bij het OCMW en VDAB werkafspraken 
dat deze deelnemers dan verder worden opgevolgd op de werkvloer 
door respectievelijk een tewerkstellingsbegeleider art. 60 of een IBO-
consulent. Deze volgen hierbij de reguliere werkingen met bijhorende 
opvolg- en evaluatiemethodieken die vaak minder intensief zijn dan  
wat deze doelgroep nodig heeft. In een aantal gevallen heeft dit 
ook geleid tot een tewerkstelling dit niet goed afliep of vroegtijdig 
werd stopgezet. Een toekomstige uitdaging bestaat er dan ook 
in om meer werk te maken van een intensieve nazorg waarbij 
tewerkstellingsbegeleiders en IBO-consulten samen met de job-
hunters – ook na de opstart op een werkvloer – een werknemer samen 
op de werkvloer blijven opvolgen. Op die manier vergroten we de 
kansen op duurzaam werk.
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INLEIDING 

In dit rapport beschrijven we de context en doelstellingen van het 
ESF-project Werkplek Vluchtelingen Gent. We starten met een korte 
situering en beschrijving van de projectdoelstellingen. Verder vind je 
hier de weergave van het proces dat we met de 4 partnerorganisaties 
aflegden om een geïntegreerde dienstverlening in functie van 
versnelde activering van anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen 
te realiseren. 

WAT IS WERKPLEK VLUCHTELINGEN GENT?

Werkplek Vluchtelingen Gent is een project gesubsidieerd door het 
Europees Sociaal Fonds (ESF). Het betreft een partnerschap tussen 
de VDAB, OCMW Gent, In-Gent en de Dienst Werk van Stad Gent, 
met Gent, stad in werking vzw als promotor. Het project startte op  
1 september 2016 en zou aanvankelijk aflopen op 31 augustus 2018. In 
februari 2018 kende ESF een verlenging toe om dit project verder te 
zetten tot 31 december 2019. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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De opzet van het project Werkplek Vluchtelingen Gent is 533 anders-
talige nieuwkomers en vluchtelingen richting werk begeleiden. De 
doelstellingen van het project zijn:

 y sneller en op maat anderstalige nieuwkomers en  
vluchtelingen toeleiden naar de arbeidsmarkt, 

 y asielzoekers reeds activeren tijdens hun asielprocedure, 
 y het inburgerings- en activeringstraject op elkaar afstemmen en 

hierbij lineaire inburgeringstrajecten doorbreken,
 y sneller en op maat van de klant het volledige aanbod  

opleiding, begeleiding en werkplekleren ontsluiten,
 y op maat van de doelgroep bijkomende initiatieven opzetten,
 y werkgevers actief betrekken,
 y ondersteuning bieden aan (vrijwilligers)werkplekken  

in het omgaan met vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers,
 y werkgevers informeren en sensibiliseren over het tewerk- 

stellen van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers,
 y ontwikkelen van een geïntegreerd samenwerkingsmodel  

tussen de 4 partnerorganisaties. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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wie

wat

VOOR WIE?

In de eerste fase van het project (sept. 2016 – aug. 2018) focusten 
we op het begeleiden van vluchtelingen (asielzoekers, subsidiair 
beschermden en erkende vluchtelingen) die nog bezig zijn met 
inburgering en een professioneel perspectief hebben. 

In de tweede fase (sept. 2018 – dec. 2019) verruimen we de doelgroep 
en kan elke anderstalige nieuwkomer die voldoet aan onderstaande 
criteria via dit project begeleiding naar werk krijgen:
 
 y afkomstig van buiten de EU-28,
 y nog bezig met inburgering, 
 y wil werken,
 y woont in Gent. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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De 4 partnerorganisaties ontwikkelen een samenwerkingsmodel om 
een geïntegreerde dienstverlening uit te bouwen. Door sneller en 
meer onderling af te stemmen zorgen we ervoor dat anderstalige 
werkzoekende nieuwkomers een snellere toegang tot de arbeidsmarkt 
krijgen. Het project sluit aan bij het Vlaams werkgelegenheids- en 
integratiebeleid om integratie via werk te realiseren en hiertoe 
geïntegreerd samen te werken.

Naast het uitbouwen van de geïntegreerde dienstverlening, 
experimenteren we met (nieuwe) begeleidingsmethodieken zoals 
vrijwilligerswerk, voortrajecten en taalcoaching op de werkvloer 
en activeren we werkgevers o.m. via jobhunting en prospectie van 
bedrijven. Over elk van deze methodieken beschrijven we onze aanpak 
en lessen in aparte draaiboeken. Hieronder vind je de linken naar de 
draaiboeken:

wat

wie

Geïntegreerd samenwerkingsmodel

Competenties in kaart brengen

Vrijwilligerswerk

Arbeidsmarktoriëntering

TaalcoachingWerkgeversbenadering & jobhunting
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contouren

CONTOUREN VAN HET SAMENWERKINGSMODEL EN  
DE GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING IN GENT 

Vier partners (VDAB, OCMW Gent, In-Gent en Stad Gent) ontwikkelen 
via dit project een gezamenlijke aanpak om anderstalige nieuwkomers, 
waaronder vluchtelingen, toe te leiden naar de arbeidsmarkt. We 
richten ons hiervoor op 2 niveaus: 

1. het niveau van de anderstalige werkzoekende nieuwkomer  ,
2. het niveau van de 4 partnerorganisaties  . 

Focussen op deze beide niveaus zorgt ervoor dat de 4 partnerorganisa-
ties in Gent gezamenlijk een activeringsaanbod en –beleid t.a.v. vluch-
telingen realiseren dat zowel inhoudelijk als praktisch-organisatorisch 
vergaand op elkaar is afgestemd. Onze geïntegreerde dienstverlening 
betekent dat de aanbodverstrekkers rond activering (VDAB en OCMW 
Gent) en inburgering (In-Gent) sneller en op maat anderstalige nieuw-
komers een gezamenlijk afgestemd activeringstraject aanbieden, 
ongeacht het statuut van de werkzoekende (leefloner of niet).

wat
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In wat volgt beschrijven we de processen, structuren en instrumenten 
die we op beide niveaus hebben opgezet. Vervolgens beschrijven 
we onze gedeelde visie over versnelde activering van anderstalige 
nieuwkomers en onze werkingsprincipes over geïntegreerd werken. 
We eindigen met enkele vaststellingen, de vastgestelde meerwaarde 
en uitdagingen omtrent geïntegreerd samenwerken. 

wat

contouren

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


Geïntegreerd 
samenwerkings-
model 9

wie

hoe

contouren

partner- 
organisities

werkprincipes

waarom

visie

werkzoekende

OP HET NIVEAU VAN DE WERKZOEKENDE

Onderstaand schema illustreert de verschillende stappen die een 
werkzoekende doorloopt in deze geïntegreerde dienstverlening. Per 
stap beschrijven we de taakverdeling tussen de partners en geven we 
tips en aandachtspunten mee. 

Het centrale principe van onze geïntegreerde dienstverlening is dat 
de trajectbepaling steeds in overleg tussen de eerstelijnsbegeleiders 
van de 4 partners gebeurt én in samenspraak met de werkzoekende. 
Om deze gezamenlijke trajectbepaling te realiseren, zetten we in een 
eerste fase een operationeel geïntegreerd team (OGT) op poten. Deze 
trajectbepaling is de eerste stap voor de arbeidsbegeleider. Ook bij 
vervolgstappen in lopende trajecten zetten we in op systematisch 
overleg tussen de begeleiders (Gezamenlijke Trajectbepaling). Door 
een trajectbepaling over verschillende organisaties uit te stippelen, 
ontsluiten we het volledige aanbod aan mogelijkheden op vlak van 

1
Toeleiding 
via In-Gent

3
Gezamenlijke 

trajectbepaling  
door de 4 partners 
én in samenspraak 
met werkzoekende

2
Duo-intake 

VDAB + OCMW/
Dienst Werk van 

Stad Gent

4
Opstart active-

ringstraject door 
organisatie wiens 
aanbod best past 

bij de werk- 
zoekende

wat
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begeleiding, opleiding en werkplekleren die de dienstverleningen van 
alle partners en ook spelers erbuiten beschikbaar stellen.

1. Toeleiding

Toeleiding van anderstalige werkzoekende nieuwkomers gebeurt 
via In-Gent. Geeft een inburgeraar bij zijn inschrijving of in de loop 
van zijn inburgeringstraject aan dat hij wil werken, dan krijgt hij het 
label ‘professioneel perspectief’. Naast de twee andere labels, het 
educatief en sociaal, is dit één van de drie toekomstperspectieven die 
inburgeraars krijgen vanuit de Agentschappen Integratie & Inburgering 
bij de aanvang of in de loop van hun inburgeringstraject, en dit via hun 
trajectbegeleider en/of docent Maatschappelijke Oriëntatie (MO). 

Hieronder sommen we de criteria op die we gebruiken bij de toe- 
leiding Werkplek Vluchtelingen Gent:

 y anderstalige nieuwkomers die zijn inburgeringsattest  
(Maatschappelijk Oriëntatie en NT2-nivea A2) nog niet behaalde,

 y niet afkomstig uit EU-28,
 y professioneel perspectief,
 y motivatie om reeds stappen te zetten in de richting van werk,
 y nog geen activeringstraject opgestart via VDAB, OCMW of een 

andere organisatie.

werkzoekende

wat
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Op basis van dit label krijgt de inburgeraar een afspraak voor een duo-
intake.

1.1. Hoe zorg je voor toeleiding bij de opstart? 
In de prille opstartfase van ons project werkten we voor de toeleiding 
met een geïntegreerde pre-screening. Dit hield in dat zowel In-
Gent, VDAB en OCMW Gent (in geval van een leefloner) in hun 
respectievelijke registratiesystemen opzochten of deze persoon in 
aanmerking kwam voor een (versnelde) activering (Toeleiding). Als 
basis hiervoor gebruikten we namenlijsten van vluchtelingen met 
het label ‘professioneel perspectief’ die In-Gent uit haar registratie-
systeem KBI Connect haalde. 

In-Gent bracht hierbij per persoon de stand van zaken omtrent 
inburgering in kaart. Volgde deze inburgeraar reeds een cursus 
Maatschappelijke Oriëntatie? Zo niet, wanneer zal hij die dan volgen? 
Is hij reeds gestart met lessen Nederlands (NT2) of niet? Zo ja, op welk 
niveau volgt hij momenteel lessen Nederlands en in welk soort NT2-
school? Zo niet, wanneer zal hij starten en in welk soort NT2-school? 
Ook de moedertaal, de kennis van mogelijke contacttalen en andere 
extra informatie (zoals woning, psychosociaal welzijn, …) werden in 
kaart gebracht.

werkzoekende

wat
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De VDAB ging op zijn beurt na of de persoon reeds stappen 
richting werk zette en een activeringstraject opstartte. Het OCMW 
onderzocht of er bij de klant belemmeringen (psychosociaal welzijn, 
woonproblematiek, gezondheid) op vlak van activering zijn. 

In de opstartfase van het project werkten we dus aanbodgestuurd. 
Er was een nieuw aanbod en hiervoor zijn klanten nodig. Toeleiden 
via deze geïntegreerde pre-screening was in deze fase dan ook nodig 
omdat trajectbegeleiders en MO-docenten de nieuwe werking tussen 
de 4 partnerorganisaties nog onvoldoende kenden. Vaak wordt pas naar 
een nieuw aanbod toegeleid als het voldoende gekend en gedragen 
is. Dit vraagt veel herhaling en bekendmaking bij de doelgroep en 
hun begeleiders. In ons project werd 1 trajectbegeleider bij In-Gent 
0,5VTE gefinancierd als centraal contactpersoon voor de toeleiding, 
bekendmaking en verbreding bij zijn collega’s en doelgroep (Hoe kan 
je toeleiden na de opstartfase?). 

werkzoekende

wat
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“Ik ging binnen in de MO-lessen en de MO-docent en de trajectbegeleider 
tolkten dan voor de groep om klassikaal uitleg te geven om ons project 
bekend te maken: ‘Je kan stappen zetten richting werk, denk erover na’. 
Dit werd dan gekaderd in de lessen MO met thema werk. Daarnaast heb ik 
ook veel MO-docenten en trajectbegeleiders aangesproken en met hen 
overlegd om deze nieuwe werking zoveel mogelijk bekend te maken. Ook 
in de teamvergaderingen gaf ik bij de opstart en tijdens het project uitleg. 
En eigenlijk keer op keer herhalen, herhalen, herhalen…” 

TRAJECTBEGELEIDER BIJ IN-GENT ALS TOELEIDER NAAR DE GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING

Deze geïntegreerde pre-screening schiep een eerste holistisch beeld 
over een mogelijke kandidaat. Klanten werden weerhouden voor een 
duo-intake als we geen belemmeringen naar werk vaststelden en ze 
nog geen stappen richting werk gezet hadden. De stand van zaken op 
vlak van NT2 en/of MO gold niet als criterium om iemand al dan niet te 
weerhouden. Belemmeringen op vlak van activering definieerden we 
als ernstige psychosociale problemen, acute woningproblematiek of 
gezondheidsproblemen. 

Deze pre-screening leverde vaak al waardevolle informatie op voor 
intakers en arbeidsbegeleiders, maar is wel bijzonder tijdsintensief. 
Begeleiders uit de 3 partnerorganisaties gaven aan dat het meer dan 
een uur duurde om 60 namen op deze manier te pre-screenen. 

werkzoekende

wat
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Bovendien rees de vraag over de manier waarop we deze gegevens 
met elkaar zouden delen, bijvoorbeeld één lijst op één plek. 
Partners hebben geen gedeelde server waarop alle betrokkenen van 
elke partnerorganisatie klantendossiers kunnen raadplegen en je 
gemakkelijk documenten met elkaar kan delen. Het ontbreken van 
een centraal registratiesysteem en betrouwbare ‘cloud’ bleek hier dus 
een knelpunt.

Als je besluit om klantengegevens te delen, wel degelijk een noodzaak 
bij het uitbouwen van een geïntegreerde dienstverlening, zorg er dan 
voor dat de partnerorganisaties duidelijke afspraken maken. Stem dit af 
met de privacywetgeving. In ons project zorgde het ondertekenen van 
het inburgeringscontract bij In-Gent ervoor dat de klant toestemming 
gaf voor het delen van informatie met partnerorganisaties. 

1.2. Hoe kan je toeleiden na de opstartfase?
Een drietal maanden na de opstart en de afname van een 50-tal duo-
intakes, stelden we vast dat de nieuwe werking meer bekendheid 
kreeg bij de doelgroep en collega’s bij In-Gent. Meer vluchtelingen 
of hun trajectbegeleiders/MO-docenten vroegen zelf of ze een 
duo-intake konden krijgen om “werk te vinden”. Zo evolueerden we 
gestaag naar een vraag-gestuurde werking. Hierbij ‘plukten’ we niet 
langer namen van lijsten, maar kregen inburgeraars een afspraak voor 
een duo-intake als ze zelf of hun trajectbegeleiders hier naar vroegen. 

werkzoekende

wat
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De centrale trajectbegeleider voor dit project bij In-Gent plande deze 
mensen vervolgens zo snel mogelijk in voor een duo-intake. 

Activeringsstappen zetten met vluchtelingen of nieuwkomers die zelf 
aangeven dat ze willen en kunnen werken heeft als voordeel dat veel 
meer inburgeraars opdagen op de afspraak van hun duo-intake. Gezien 
duo-intakes met sociaal tolken inplannen toch wel voor planwerk en 
kosten zorgt, is het dus aan te raden om het aantal personen die niet 
komen opdagen preventief zo veel mogelijk te beperken.

Ook voor vervolgstappen in het verdere activeringstraject is intrinsie-
ke motivatie om te werken (Visie op (versnelde) activering van anders- 
talige nieuwkomers) een belangrijk criterium. Versnelde activering 
vraagt immers een heel intensieve vorm van arbeidsbegeleiding.

Wees voortdurend alert dat de trajectbegeleiders, de MO-docenten 
en de doelgroep voldoende en vooral correcte informatie hebben 
over het verloop van (versnelde) activeringstrajecten. Zo verloopt 
de doorverwijzing naar de duo-intakes het best en is het voldoende 
duidelijk voor de klant wat het doel ervan is.

werkzoekende

wat
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“Na verloop van tijd waren er ook een heleboel klanten die zelf kwamen 
vragen naar dit project. Ze kwamen met namen af van arbeidsbegeleiders 
of zeiden dat ze ook wilden werken, omdat ze het aan elkaar doorvertelden. 
Ze kwamen met concrete zaken zoals ‘Ik wil ook werken als kapper’. En dat 
is natuurlijk ook iets dat de trajectbegeleiders dan oppikken als ze zien dat 
dat werkt.” 

TRAJECTBEGELEIDER IN-GENT

1.3. Hoe bepaal je een professioneel perspectief?
Het bepalen van het toekomstperspectief (professioneel, educatief of 
sociaal) van een vluchteling of anderstalige nieuwkomer gebeurt door 
trajectbegeleiders van In-Gent. Deze perspectieven zijn echter niet 
altijd zo eenvoudig af te lijnen. Een persoon combineert in realiteit 
uiteraard vaak verschillende perspectieven. De perspectiefbepaling 
gebeurt soms bij de intake in het kader van een inburgeringstraject, 
maar kan evengoed tijdens het verloop van een inburgeringstraject 
gebeuren omdat het bij de intake nog niet duidelijk is. Een 
inburgeraar krijgt het label ‘professioneel perspectief’ als werken zijn 
toekomstperspectief is. Geeft een inburgeraar aan dat hij wil verder 
studeren, dan krijgt hij een educatief perspectief.

werkzoekende

wat
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Het label ‘professioneel perspectief’ heeft vooral belang als je een 
aanbod-gestuurde werking uitbouwt. In ons geval was dat vooral in de 
beginfase belangrijk. Blijf er dus vooral voor zorgen dat doorverwijzers 
en de doelgroep, vooraleer ze een afspraak voor een duo-intake krijgen, 
begrijpen wat de doelstelling is van de duo-intake, i.e. stappen naar 
tewerkstelling versnellen.

werkzoekende

wat
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“Uit de intake bij In-Gent moet eigenlijk het perspectief 
bepaald worden. Maar de trajectbegeleiders vinden niet 
dat die nieuwkomers al klaar zijn om te werken. Dus dan 
werden ze ook niet toegeleid. Ik had ook het gevoel dat 
sommige trajectbegeleiders het zich niet moeilijk wilden 
maken door iemand door te verwijzen voor versnelde 
activering. Ze hadden zoiets van: ‘Ja maar mijn klant doet 
nu vrijwilligerswerk - met professioneel perspectief - en 
hij komt niet meer naar MO en het is te veel voor hem. Die 
moet nog MO doen want hij stond nog op de wachtlijst, 
maar die zegt nu dat hij daar of daar aan het werk is, of 
opleiding aan het volgen is. En die heeft geen tijd’. En dan 
zeggen trajectbegeleiders, ‘Ik ga het niet moeilijk maken’. 
Want anders moet je met die klant puzzelen en meegeven 
dat inburgering verplicht is. Het aanbod van inburgering 
is ook niet zo flexibel.” 

TRAJECTBEGELEIDER IN-GENT

werkzoekende

wat
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“Trajectbegeleiders dachten gewoon, ‘We gaan doen zoals vroeger, eerst 
MO en NT2 en dan de rest’. En je ziet ook in de dossiers van inburgeraars dat 
trajectbegeleiders wachten om het perspectief te bepalen. En we wachten 
tot na MO. Maar soms is het 1 jaar wachten om aan MO te beginnen. En de 
meeste vluchtelingen hebben ook wel ‘professioneel perspectief’, dus het 
is wel belangrijk om dat van in het begin zo veel mogelijk uit te klaren.” 

TRAJECTBEGELEIDER IN-GENT

Specifiek onder de groep vluchtelingen zijn er heel wat jonge mensen 
die weinig werkervaring hebben en – indien geschoold – de ambitie 
hebben om werken en studeren te combineren. Er is ook een groep 
voor wie het toekomstperspectief nog niet duidelijk is (misschien 
studeren, misschien werken). Bij dergelijke profielen raden we aan 
toch eerst de cursus Maatschappelijke Oriëntatie te volgen en – 
indien gewenst – pas nadien een activeringstraject op te starten. Een 
gerichte arbeidsmarktoriëntering bij dergelijke klanten blijkt zeer 
moeilijk. Het volgen van Maatschappelijke Oriëntatie en opstellen 
van een Actieplan M.O. heeft bij deze klanten duidelijk een positief 
effect op het uitzuiveren van dat toekomstperspectief.
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2. Duo-intake met sociaal tolk

De vervolgstap in het traject van de werkzoekende is een duo-intake 
met sociaal tolk. Streef ernaar om de intake in de moedertaal van de 
werkzoekende af te nemen. Je neemt namelijk een intake af van een 
anderstalige nieuwkomer die nog maar net startte of zelfs nog niet 
gestart is met lessen Nederlands. Wil je op een diepgaande manier 
zicht krijgen op de persoon die voor je zit, dan is kwaliteitsvolle 
communicatie waarbij beide partijen zich goed kunnen uitdrukken en 
elkaar begrijpen, cruciaal. Tenzij beide intakers zelf de moedertaal 
van de klant goed beheersen, zal je voor de meeste gevallen beroep 
moeten doen op de ondersteuning van een professionele sociaal tolk. 
Een sociaal tolk zet boodschappen zo getrouw en volledig mogelijk 
van het Nederlands om naar een andere taal en omgekeerd. Ze zijn 
gebonden aan een deontologie, mogen niets zelf toevoegen, dienen 
informatie vertrouwelijk te behandelen, enz. Onder Competenties 
in kaart brengen beschrijven we uitvoerig wat dit inhoudt, hoe je dit 
aanpakt en waarmee je best rekening houdt. Hier focussen we op enkele 
aandachtspunten van eerder organisatorische aard die belangrijk zijn 
als afsprakenkader onder de 4 partners.

Een duo-intake met sociaal tolk en een werkzoekende is een afspraak 
met 4 personen op 1 locatie. Dat is dubbel zoveel personen voor wie dit 
in de agenda moet passen. 
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We raden hierbij volgend stappenplan aan.

 y Op basis van de vraag van werkzoekende inburgeraars breng je 
in kaart wat hun moedertalen en gekende contacttalen zijn. De 
centrale contactpersoon bij In-Gent heeft hier het best zicht op. 
Hij kan kwantificeren hoeveel werkzoekenden een welbepaalde taal 
spreken en dit doorgeven aan de aanvrager van de sociaal tolken.

 y Spreek af onder de partners welke persoon, behorend tot 
welke organisatie, sociaal tolken aanvraagt. Sociaal tolken kan 
je aanvragen bij de Agentschappen Integratie & Inburgering. 
Vermits de focus van de duo-intake tewerkstelling is, vraagt een 
verantwoordelijke voor activering best de tolken aan. In ons project 
doet een medewerker bij de VDAB dat. Alle werkzoekenden moeten 
tenslotte bij de VDAB ingeschreven worden. Voorzie ook voldoende 
middelen voor de financiering van sociaal tolken en spreek onder 
elkaar af welke partner(s) hiervoor verantwoordelijk is/zijn. In de 
eerste fase van ons project werden aanvullende middelen voorzien 
via Stad Gent en vroeg een medewerker van de Dienst Werk de 
tolken aan i.f.v. de duo-intakes. In de tweede fase van dit project, 
ook met zicht op verankering van de verworven inzichten, neemt 
de VDAB dit voor zijn rekening. 

 y Vraag ongeveer een maand op voorhand sociaal tolken aan. Er zijn 
talen waarvoor er weinig sociaal tolken beschikbaar zijn en die ook 
door andere organisaties veel worden aangevraagd. Hoe sneller je 
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er één aanvraagt, hoe meer garantie op beschikbaarheid. Baseer je 
op de moedertalen die In-Gent in kaart brengt. Plan af en toe ook 
blokken Engels en/of Frans in, waarvoor geen tolk nodig is. Let wel: 
dit is enkel aan te raden als intakers en de werkzoekende over een 
voldoende niveau Engels of Frans beschikken. Bekijk dit beslis-
model om tot kwaliteitsvolle communicatie met anderstaligen te 
komen en welk taaloverbruggend instrument je best inzet.

 y Maak een planning op met alle intakers en streef naar een vast 
patroon. Werk voor het gemak met vaste halve dagen per intaker. 

 y Plan duo-intakes voor werkzoekenden met dezelfde (moeder)taal 
in voor- of namiddagen van maximum 3 uren. Intakers geven aan 
dat bij meer dan 3 duo-intakes per dag de aandacht teveel verslapt 
en het ook voor de sociaal tolk te vermoeiend wordt. Het heeft 
een impact op de kwaliteit van de afgenomen intakes. Door het 
inplannen van blokken intakes met dezelfde tolk, benut je op een 
efficiënte manier de beperkte beschikbaarheid van sociaal tolken.

 y Plan voldoende tijd per duo-intake in. Reken 1 uur per intake. 
Werken met 2 intakers en een tolk erbij duurt altijd langer dan als 
je rechtstreeks 1 op 1 in dezelfde taal een gesprek kan voeren.

 y Wanneer de planning van intakers en de tolken bevestigd is, kan je 
op basis hiervan afspraken geven aan werkzoekende inburgeraars. 
Hou rekening met hun lessen NT2 en MO. Streef voor een afspraak 
naar momenten dat ze geen lessen hebben. Dat leidt tot een hoger 
percentage van klanten die opdagen. Is dat niet mogelijk, voorzie 
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dan een bewijs voor de NT2- of MO-leerkracht waardoor ze gewettigd 
afwezig zijn in hun les. Plaats dit planningsschema op een server die 
alle betrokken intakers, planners en aanvragers van sociaal tolken 
gemakkelijk kunnen raadplegen. Gezien de vraag en toeleiding vanuit 
In-Gent gebeurt, geeft in ons project de centrale contactpersoon bij 
In-Gent deze afspraak door aan de inburgeraar. Hij kan de namen van 
de inburgeraars hierop aanvullen. Vul op dit schema ook de stand van 
zaken van NT2 en MO aan. Zo kunnen de intakers hiermee rekening 
houden en hierop verder afstemmen bij de trajectbepaling. In ons 
project gebruikten we onderstaand schema.

Maandag 22/januari/18 
Tolk Arabisch bevestigd
Intakers: Laila VDAB + Inge OCMW

Uur Voor-, 
achternaam, 
rijksregister-
nummer

Stand van 
zaken MO

Stand van 
zaken NT2

Opgedaagd voor 
intake? Ja/nee, 
reden? Intake 
herplannen?

Trajectbepaling + 
arbeidsbegeleider 
+ organisatie
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De afspraak wordt via In-Gent doorgegeven aan de inburgeraar. 
Onze centrale contactpersoon bij In-Gent fungeert als tussen-
persoon tussen intakers en de trajectbegeleiders en MO-docenten 
van In-Gent. Hij speelt een cruciale rol om de inburgeraar in te 
lichten over en te herinneren aan zijn afspraak voor een duo-intake. 
Benut hierbij verschillende communicatiekanalen. Geef de afspraak 
telefonisch door via de trajectbegeleider en/of MO-docent (best in 
de moedertaal van de klant). Verstuur een brief in het Nederlands 
met de vertaling in de moedertaal. Stuur een paar dagen voor de 
afspraak een sms in klare taal Nederlands ter herinnering. Vermeld 
duidelijk de datum, uur en locatie van afspraak. 

“Vroeger moest je vanuit inburgering wachten tot een klant A1 bereikt had 
vooraleer je hem kon doorsturen voor inschrijving bij de VDAB. En dan 
nog bleek vaak dat het advies van de VDAB was om verder Nederlands en 
loopbaanoriëntatie te doen. Al die zaken, daar is in onze werking zo lang op 
gehamerd, dat je niet moest doorsturen naar de VDAB voor er een bepaald 
taalniveau was. En nu wordt dan plots een andere boodschap gegeven. Dat 
lineair denken is niet wat je op een dag kan veranderen.” 

TRAJECTBEGELEIDER IN-GENT
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3. Gezamenlijke trajectbepaling

De gezamenlijke trajectbepaling na de duo-intake kwam in een 
tijdspanne van twee jaar op verschillende manieren tot stand. Het is een 
stap die we – net zoals de andere stappen in het samenwerkingsmodel 
– constant monitorden, evalueerden, bijstuurden en optimaliseerden. 
In wat volgt beschrijven we de verschillende methodieken en stappen 
die we doorliepen en waar we na twee jaar staan. Dit proces evolueert 
nog steeds. De aanvankelijk voorziene twee projectjaren bleken alvast 
onvoldoende om dit geïntegreerd samenwerkingsmodel helemaal uit 
te werken en tot een eindpunt te brengen. 

3.1.  Fase 1 – het operationeel geïntegreerd team (OGT)
In een eerste fase van ons project zetten we de structuur van een 
operationeel geïntegreerd team (OGT) op. Dit OGT bestond uit de 
eerstelijns-begeleiders van vluchtelingen uit de VDAB, OCMW Gent, 
In-Gent en Stad Gent. Het OGT werd voorgezeten door de coördinator 
Werkplek Vluchtelingen Gent. Op dit teamoverleg werd elke duo-intake 
toegelicht door beide intakers en werd in groep intensief overlegd wat 
de beste piste was als eerste stap in het activeringstraject. Op basis 
van het profiel van de werkzoekende bepalen we de afstand tot de 
arbeidsmarkt, wat nodig is om een job te vinden, welke opleidingen, 
begeleidingen of vormen van werkplekleren geschikt zijn en hoe we 
het inburgeringstraject afstemmen op het traject naar werk. 
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Doel: ontsluiten van aanbod
De bedoeling van de trajectbepaling door het OGT is: het volledige 
aanbod van de partners rond activering, maar ook daarbuiten, zo 
veel mogelijk te ontsluiten. Voor alle betrokkenen van het OGT is 
het geïntegreerd samenwerken een nieuwe manier van werken. Het 
impliceert een nieuwe manier van kijken naar hun reeds bestaande 
werking, maar ook van redeneren en opereren. Het geïntegreerd team 
heeft voldoende tijd nodig om zich dit geïntegreerd werken eigen te 
maken. Dus het rendeert om het eerste jaar wekelijks samen te komen 
om af te stemmen. Het is bijzonder tijdrovend, maar in een eerste 
fase noodzakelijk om kennis over elkaars aanbod en werkingen te 
delen en zich eigen te maken. Het team bouwt mede hierdoor samen 
een gemeenschappelijke visie en werking op over activering van 
vluchtelingen. Gaandeweg worden samen generieke criteria verfijnd 
over welk soort profiel best gebaat is met welk soort aanbod. 

Zo kwamen we vanuit het OGT tot criteria voor vluchtelingen die baat  
hebben bij het extra activeringsaanbod dat we vanuit dit project 
organiseerden. We beschrijven die criteria per methodiek jobhunting, 
vrijwilligerswerk met professioneel perspectief, arbeidsmarktoriën-
tering en taalcoaching. Zicht krijgen op de toegangscriteria voor 
beroepsopleidingen of het activeringsaanbod van andere organisaties, 
is een gedeelde kennis die het OGT opbouwt door de principes van 
‘trial en error’ en informatie met elkaar te delen.
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Vaardig ook eerstelijnsbegeleiders af in het geïntegreerd team 
die het regulier aanbod en werking van hun eigen organisaties 
zeer goed kennen. Op die manier kan je het volledige aanbod van 
mogelijkheden voor werkzoekenden zo veel mogelijk ontsluiten en op 
maat van de klant werken. Zicht krijgen op dit volledige aanbod is een 
huzarenwerkje. Het aanbod voor werkzoekenden van OCMW en VDAB 
of andere organisaties buiten het partnerschap is namelijk constant 
in beweging. 

“In het begin waren die visieverschillen over wie al dan niet klaar zou 
zijn voor die arbeidsmarkt groot. De ene organisatie en begeleider had 
meer aandacht voor de contextfactoren en randvoorwaarden van een 
werkzoekende, terwijl de andere focuste op dat luikje werk. Gaandeweg 
zijn die 2 extremen meer naar elkaar gegroeid en beseften we in groep dat 
beide verenigbaar zijn.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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“In het begin leer je door die OGT’s het aanbod kennen van 
wat er allemaal mogelijk is en je leert elkaar ook kennen. 
Ons eigen extra gecreëerd aanbod vanuit het project 
was duidelijk, maar er zijn andere projecten of acties die 
georganiseerd worden binnen VDAB of OCMW waarvan 
je niet altijd op de hoogte bent. Je kunt niet van alles op 
de hoogte zijn. Door middel van die OGT’s hebben we dan 
zó veel geleerd over welk aanbod er is, dat dat wel echt 
nodig was om dan in het najaar te kunnen starten met 
trajectbepaling meteen na de duo-intake. En mocht er dan 
nog twijfel zijn, kon dit dan alsnog gezamenlijk besproken 
worden. Dat is een houvast, die OGT’s.” 
INTAKER
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“Toen ik laatst op een OGT was en we een reeds lopend dossier van me 
bespraken, kwamen er zaken naar boven of suggesties van collega’s waar 
ik niet aan gedacht zou hebben. En daarom is die samenwerking juist zo 
waardevol. Maar er moet wel tijd gemaakt worden om die uitwisseling te 
doen.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

Praktische uitwerking
In ons project kwam het OGT het eerste jaar van onze geïntegreerde 
dienstverlening wekelijks samen om profielen van werkzoekenden te 
bespreken. Het bespreken van een profiel en tot consensus komen rond 
trajectbepaling tussen de 4 partners duurt minimum 15 minuten per 
werkzoekende. Reken dus ongeveer op drie uur voor de bespreking van 
10 dossiers. Benut bij de trajectbepaling alle verzamelde informatie 
uit de duo-intakes en registratiesystemen over een werkzoekende. 
Zorg er dus voor dat alle eerstelijnsbegeleiders uit de verschillende 
organisaties vanop afstand kunnen inloggen op hun respectievelijke 
registratiesystemen en servers. Een internetverbinding en goed 
functionerende VPN-systemen zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden. 
Focus bij de trajectbepaling niet enkel op werkervaring en jobaspiratie, 
maar neem alle aspecten zoals gezondheid, emotionele draagkracht, 
woning, stand van zaken op vlak van NT2 en MO-lessen, … mee. Hou 
ook rekening met de inburgeringsverplichtingen voor vluchtelingen en 
inburgeraars en weeg inburgering en activering goed tegen elkaar af. 
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Wekelijks samenkomen is niet enkel nodig om elkaar als organisaties 
en begeleiders beter te leren kennen, maar ook om binnen een redelijke 
termijn van minimum twee weken het voorgesteld traject terug te 
koppelen naar de werkzoekende. Indien je niet wekelijks samenkomt, 
dan dreig je een grote achterstand rond dossierbespreking op te 
bouwen en wacht de werkzoekende te lang op een terugkoppeling. In 
deze fase van onze geïntegreerde dienstverlening gaven de intakers 
dus na de duo-intake meteen een vervolgafspraak met één van de twee 
duo-intakers om deze terugkoppeling te doen. Deze vervolgafspraak 
werd in overleg met de werkzoekende gepland ongeveer twee weken 
na de duo-intake. 

Maak bij de trajectbepaling zo veel mogelijk gebruik van methodieken 
om competenties in kaart te brengen en benut de uitkomst hiervan in 
de vervolgstappen van een activeringstraject. 

Formuleer – in de mate van het mogelijk – twee of meer trajectbepa-
lingen per werkzoekende. Zo kan je terugvallen op een Plan B, indien 
de klant niet akkoord zou gaan met Plan A. 

Zorg voor een duidelijk en gestructureerd verslag van de besprekingen 
en beslissingen die tijdens het OGT genomen worden. In ons project 
maakte de coördinator die het OGT voorzat wekelijks een agenda 
en verslag op. Maak duidelijke afspraken over de taakverdeling 
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tijdens en na het geïntegreerd team: wie neemt welke taak op met 
welke werkzoekende. Verslag opmaken tijdens het OGT is hiervoor 
noodzakelijk. Gezien de registratiesystemen van de partner-
organisaties niet toegankelijk zijn voor elkaar is het opstellen van een 
verslag dat door iedereen raadpleegbaar is, nodig. 

Respecteer steeds tijdens dergelijke overlegmomenten de werkings- 
principes van het geïntegreerd werken die je met alle begeleiders 
rond de tafel samen hebt opgesteld. 

3.2.  Fase 2 – testfase trajectbepaling na duo-intake 
Na ongeveer acht maanden merkten we dat de trajectbepaling van het 
OGT meer en meer overeenkwam met wat beide intakers suggereerden 
als trajectbepaling. De geïntegreerde dienstverlening van fase 1 met 
duo-intakes, OGT’s en vervolgafspraken met de werkzoekende was 
enorm tijdsintensief. De vervolgafspraken vertraagden in zekere zin 
de vooruitgang in activeringtrajecten, wat haaks stond op de idee van 
versnelde activering. Ook achtten we het klantgerichter om meteen 
na een duo-intake de werkzoekende een traject voor te stellen.

Hierdoor besloten de 4 partners om gedurende een tweetal maanden 
een testfase in te voeren. Beide intakers bepaalden hierbij meteen 
na de duo-intake een traject, zonder het al terug te koppelen naar 
de werkzoekende. Vervolgens werd een dossier besproken op het 
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OGT zoals in fase 1 en bepaalde het OGT een traject, zonder het 
voorstel van beide intakers te kennen. Na de OGT-trajectbepaling 
werd dit vergeleken met het voorstel van beide intakers. We brachten 
de resultaten van deze testfase kwantitatief in kaart en kwamen tot 
de vaststelling dat hier quasi geen verschil op zat, niet tussen de 
trajectbepaling van het OGT én ook niet bij de trajectbepaling van 
beide intakers afzonderlijk. De dossiers die uiteindelijk een andere 
trajectbepaling kregen dan het voorstel van de intakers, konden we 
verklaren door een verkeerde zelfrapportage van het behaalde NT2-
niveau van de werkzoekende. Dossiers waarbij beide intakers niet 
overeenkwamen na de duo-intake kregen het label ‘twijfelgeval’. 
Twijfelgevallen werden alsnog uitvoerig besproken op het OGT. Dit 
betrof 5 op 33 besprekingen.

In deze testfase bleven we dus werken met een vervolgafspraak met 
de werkzoekende om het voorgestelde traject door te spreken. We 
stelden wel vast dat de bespreking op het OGT efficiënter en minder 
tijdsintensief werden.

3.3.  Fase 3 – trajectbepaling na duo-intake 
Na afloop van de voorgaande testfase besloten we vanuit het project 
om in fase 3 de trajectbepaling meteen na de duo-intake terug 
te koppelen en te bespreken met de werkzoekende. Enkel bij de 
twijfelgevallen waarbij beide intakers het niet eens waren, bepaalden 
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we het traject nog met het OGT. Deze aanpassingen leidden tot 
een grote efficiëntiewinst in onze geïntegreerde dienstverlening. 
We konden activeringstrajecten sneller opstarten en reduceerden 
aanzienlijk de intensieve en tijdrovende overlegmomenten. Tijdens 
deze fase monitorde de coördinator, als voorzitter van het OGT, het 
aantal twijfelgevallen en werd een OGT bijeengeroepen wanneer er 
voldoende nieuwe of reeds lopende dossiers een bespreking vereisten.
 
Zorgen voor een duidelijke terugkoppeling van de trajectbepaling 
naar de klant is cruciaal. Spreek dit dus samen goed door en motiveer 
het voorstel. Leg geen traject op en blijf vanuit de motivatie bij de 
werkzoekende verder werken. Gaat de werkzoekende akkoord met 
de voorgestelde piste(s), zorg er na de trajectbepaling altijd voor 
dat hij en het geïntegreerd team weten welke arbeidsbegeleider 
verantwoordelijk is voor de eerste en volgende fase van het 
activeringstraject. Anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen bezig 
met inburgering worden met zó veel verschillende organisaties en 
soorten begeleiders geconfronteerd dat het heel verwarrend kan 
worden bij wie ze terecht kunnen met welke vraag.

Gaat de werkzoekende niet akkoord met de piste, ga dan na waarom 
en zoek uit of jullie samen alternatieve pistes kunnen bewandelen. 
Is dit laatste niet mogelijk, agendeer alsnog het dossier voor een 
bespreking op het OGT. 
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Regelmatig overleg op niveau van de eerstelijnbegeleiders over 
de partnerorganisaties blijft sowieso continu nodig om de visie en 
doelstellingen van de geïntegreerde dienstverlening te bewaken, 
constant te evalueren en verder te optimaliseren. Dit hoeft niet 
langer wekelijks en kan bijvoorbeeld tweewekelijks of op termijn 
zelfs maandelijks. Het OGT is dan ook niet enkel een trajectbepalend 
orgaan. Het is tevens een forum voor begeleiders om reeds opgestarte 
dossiers te bespreken waarvoor ze een klankbord nodig hebben of 
graag advies van medewerkers in andere organisaties inroepen. Op 
die manier blijf je ook in vervolgstappen van het activeringstraject 
zo veel mogelijk het volledige aanbod ontsluiten. Het is ook een 
manier om op de hoogte te blijven van nieuwe interessante projecten 
en werkingen en verder in te zetten op kennisdeling, niet enkel rond 
activering, maar evengoed rond inburgering, vrije tijd, kinderopvang, 
woonbegeleiding, psychosociale ondersteuning, enz. Ook wordt 
hier waardevolle informatie gedeeld over samenwerkingen met 
bijvoorbeeld werkgevers, uitzendkantoren en vrijwilligerswerkplekken. 
Dit aanbod is nooit stabiel en constant in beweging. 
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“Dat aanbod is zo overweldigend. Er wordt zódanig veel georganiseerd en 
dat komt de klant wel ten goede natuurlijk. Maar jij als begeleider moet 
wel op de hoogte zijn om je klant in de juiste richting te sturen. Er is in 
mijn organisatie het vast aanbod, dat kennen we, we hebben een interne 
site waar je gebruik kan van maken als bemiddelaar. Maar dan zijn er ook 
projectjes of opleidingen. Dan wordt dat meestal via mail gecommuniceerd 
maar ook op de teamvergaderingen. En als er dan nieuwigheden zijn, dan 
wordt dat nog eens besproken.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

Zorg dat de coördinator en het geïntegreerd team te allen tijde 
overzicht behouden van welke werkzoekende door welke begeleider 
bij welke organisatie begeleid wordt. Met een Excel-bestand werken 
dat ook door iedereen raadpleegbaar is, bleek in ons project daarvoor 
de beste optie.

4. Opstart activeringstraject

Beslissen de intakers en de werkzoekende om samen verder stappen te 
zetten in een activeringstraject, zorg er dan voor dat de werkzoekende 
goed weet na de intake wie zijn aanspreekpersoon wordt. Idealiter 
wordt één van de beide intakers de casemanager of arbeidsbegeleider. 
Dit systeem heeft als voordeel dat de uiteindelijke begeleider 
reeds vanaf het prille begin van een traject betrokken is. Mede-
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inspraak van de werkzoekende klant én zijn arbeidsbegeleider in de 
trajectbepaling bleek in ons project een belangrijk succescriterium. 
Voor de werkzoekende is zijn aanspreekpunt van bij aanvang hierdoor 
ook duidelijk en is een nieuwe intake bij een nieuwe begeleider niet 
meer nodig.

Wordt een klant toegekend aan één van beide intakers, zorg dan dat 
er op het niveau van de partnerorganisaties ook consensus bestaat 
over de opname en verdeling van klanten. Kan een werkzoekende die 
geen leefloon ontvangt en dus geen klant van het OCMW is, verdere 
begeleiding krijgen door een OCMW-intaker? Zorg dus dat er op 
het niveau van de geïntegreerde dienstverlening hierover duidelijke 
criteria en afspraken bestaan.

Indien je de werkzoekende toeleidt naar een (eigen) aanbod dat niet 
door één van beide 2 intakers ontsloten wordt, zorg dan voor een 
warme overdracht naar die andere begeleider en/of organisatie. De 
verzamelde informatie uit de duo-intake meegeven aan de volgende 
begeleider is hierbij een aandachtspunt. Vermijd dus dat een volgende 
begeleider weer van voor af aan moet beginnen en dat hij kan verder 
bouwen op de reeds verzamelde informatie. Het creëren van een warme 
overdracht van de intakers naar een nieuwe begeleider gebeurt best 
in aanwezigheid van de werkzoekende. 
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Het is in alle gevallen bijzonder belangrijk om steeds te communiceren 
en af te stemmen met de begeleiders bij andere organisaties waar 
je werkzoekende ook ondersteuning of begeleiding krijgt. Voor deze 
doelgroep is dit dus de trajectbegeleider en MO-docent bij In-Gent, 
de NT2-docent, de maatschappelijk werker bij leefloon-klanten, een 
vrijwillige buddy van de werkzoekende, een mentor, enz. Primordiaal 
is dat de werkzoekende bij al deze verschillende instanties een 
zelfde boodschap krijgt en dat ook begeleiders uit verschillende 
organisaties elkaar weten te vinden en aan hetzelfde zeel trekken. Is de 
maatschappelijk werker van het OCMW niet overtuigd van bepaalde 
stappen in het inburgering- of activeringstraject van je klant, neem 
dan de tijd om die toe te lichten en vraag wat die daarvan denkt. Zeker 
bij klanten die een leefloon ontvangen en bij wie de maatschappelijk 
werker beslist over de uitbetaling, is het belangrijk dat deze inspraak 
en beslissingsrecht krijgt in de trajecten die je uitstippelt met je 
klanten.
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partner- 
organisities

OP NIVEAU VAN DE PARTNERORGANISATIES

Het opzetten van een geïntegreerde dienstverlening tussen 4 partners 
op eerstelijnsniveau van de werkzoekenden impliceert structurele 
afspraken tussen organisaties vastleggen. In ons project maken we 
hiervoor gebruik van twee structuren: het strategisch geïntegreerd 
team en de stuurgroep.

1. Strategisch geïntegreerd team

De duo-intake en gepaste trajectbepaling van de werkzoekende 
vluchteling startte in de eerste fase via de structuur van een opera-
tioneel geïntegreerd team. Daarnaast zetten we een strategische 
geïntegreerd team (SGT) op poten. Dit team bestaat uit de 
leidinggevenden van de eerstelijnsbegeleiders bij de VDAB, OCMW 
Gent, In-Gent en Stad Gent. 

Op basis van de ervaringen en signalen van de eerstelijnsbegeleiders 
bij de werkzoekende worden op dit niveau structurele afspraken 
gemaakt om tot een structureel samenwerkingsmodel te komen. De 
partners zoeken samen naar oplossingen om (structurele) drempels 
weg te werken zodat we het samenwerkingsmodel op operationeel 
niveau optimaal kunnen uitbouwen. De leden van het SGT leggen ook 
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linken naar het bredere beleid van hun respectievelijke organisaties. 
In wat volgt geven we de stappen mee die we voor, bij en na de opstart 
namen.

In ons project is er de nood om gemiddeld driewekelijks samen te 
komen buiten de periode van de schoolvakanties. We plannen deze 
overleggen reeds ruim en voor lange tijd op voorhand in. Ruimte 
vinden in de agenda’s van leidinggevenden over 4 organisaties heen, 
is op korte termijn vaak onmogelijk.

1.1.  Vóór de opstart van de geïntegreerde dienstverlening
Vóór de opstart van de geïntegreerde dienstverlening en het 
project Werkplek Vluchtelingen Gent brachten we met deze 4 
partnerorganisaties reeds het bestaande aanbod voor werkzoekende 
vluchtelingen, de noden bij de doelgroep en de hiaten in dat aanbod 
in kaart. Deze oefening werd gemaakt door de Werkgroep Werk, 
verbonden aan de Taskforce Vluchtelingen. Op het beleidsniveau 
van Stad Gent werd er immers in augustus 2015 een Taskforce 
Vluchtelingen opgestart waarin de beleidsdomeinen onderwijs, 
wonen en werk vertegenwoordigd waren. Deze Taskforce kwam samen 
om beleidsdomeinen beter op elkaar af te stemmen. Meer over de 
doelstellingen, aanpak en realisaties van deze Taskforce lees je in 
deze brochure. 

wat

partner- 
organisities

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://stad.gent/samenleven-welzijn-gezondheid/migratie-integratie/asiel-en-vluchtelingen/taskforce-vluchtelingen
https://stad.gent/sites/default/files/page/documents/2018 Brochure De vlucht vooruit_Taskforce Vluchtelingen Gent.pdf


Geïntegreerd 
samenwerkings-
model 40

wie

hoe

contouren

werkzoekende

werkprincipes

waarom

visie

Parallel met deze oefening lanceerde het Europees Sociaal Fonds de 
oproep ‘Vluchtelingen en Werk Antwerpen en Gent’ die uiteindelijk 
resulteerde in het project Werkplek Vluchtelingen Gent. We 
bouwden voor de uitwerking van dit project dan ook verder op de 
resultaten van deze oefening. Dit zorgt ervoor dat dit project past 
in de bredere beleidsplannen en reeds bestaande initiatieven van 
alle spelers in het Gentse. Het aansluiten bij de beleidskeuzes van 
de verschillende partnerorganisaties is een kritische succesfactor 
voor het welslagen van een geïntegreerde dienstverlening. Die moet 
een win-win zijn voor alle betrokken partners. Zo verhoogt het de 
gedragenheid bij alle partners en de verankering ervan op termijn 
in de bestaande dienstverleningen. Door op dit beleidsniveau en het 
niveau van de partnerorganisaties reeds voor de opstart gezamenlijk 
de fundamenten te leggen voor een gedeelde visie, doelstellingen, 
inhoudelijke en financiële rolverdeling, creëerden we een goede basis 
om op verder te werken en te verfijnen.

We geven vanuit onze ervaringen onderstaande aandachtspunten mee 
voor je start met de uitbouw van een geïntegreerde dienstverlening.

 y Formuleer gezamenlijk de visie, doelstellingen en rolverdeling: 
hou rekening met de reguliere opdracht van elke speler. Trek hier 
voldoende tijd voor uit om elkaar voorafgaand te leren kennen. Dit 
rendeert op lange termijn. Ga niet té veel in detail, maar formuleer 
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voornamelijk algemene principes en uitgangspunten. Verfijnen 
van deze principes gebeurt tijdens het geïntegreerd werken en 
door oplossingen te zoeken voor zaken die zich dan in de praktijk 
voordoen.

 y Zorg voor een uitgebalanceerd partnerschap waarin verant-
woordelijken, mandaten en globale taken duidelijk geëxpliciteerd 
zijn, maar voorzie – net zoals bij visie en doelstellingen – tijdens 
het project voldoende flexibiliteit om bij te sturen en in te spelen 
op onvoorziene omstandigheden. 

 y Stel een procesbegeleider aan als coördinator die het uitwerken 
van de geïntegreerde dienstverlening begeleidt op basis van de 
tussen de partners geformuleerde visie en doelstellingen. Deze 
coördinator heeft een neutrale positie en heeft als doelstelling de 
geïntegreerde werking realiseren. In dit project kozen we voor een 
procesbegeleider die aan geen van de 4 organisaties verbonden 
is. Dit zorgt er ook voor dat hij voorstellen kan doen die losstaan 
van de bestaande organisatiestructuren en –culturen. Dit komt de 
begeleiding van de werkzoekende klant ten goede, omdat er niet 
enkel vanuit reeds bestaande organisaties wordt gedacht.
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1.2.  Tijdens het uitbouwen van de geïntegreerde dienstverlening

Een leerproces
Bij de opstart en tijdens het uitbouwen van de geïntegreerde 
dienstverlening bleek dat er nog veel zaken rond visie, doelstellingen, 
rolverdelingen, taakafspraken, e.a. meer uitdieping vereisten. Het is 
dan ook onmogelijk om voor een opstart alle mogelijke situaties die 
uit geïntegreerd samenwerken voortvloeien, in te schatten. Het is dus 
belangrijk om het uitbouwen van zo’n dienstverlening als een groot 
leerproces te benaderen.
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Door ervaringen, knelpunten en uitdagingen van de eerstelijns-
medewerkers in de praktijk systematisch te signaleren en door 
te spreken op het SGT, verfijnden we zo gaandeweg de visie, 
doelstellingen, rolverdelingen en taakafspraken, zonder de globale 
visie en doelstellingen uit het oog te verliezen. Zo werden begrippen als 
‘versnelde activering’ of ‘duurzame tewerkstelling’ geëxpliciteerd en 
genuanceerd. Thema’s die we tijdens SGT bespraken gaan zeer breed: 
wat al dan niet registreren in een klantendossier, hoe vorm geven 
aan job- en taalcoaching, stand van zaken rond nieuwe regelgeving 
zoals Tijdelijke Werkervaring, evalueren werkgeversbenadering, 
verfijnen samenwerkingsmodel, visie op duurzame tewerkstelling, 
beschikbaarheid sociaal tolken, enz. 

Er moet dus tijdens het uitbouwen voldoende ruimte en tijd gemaakt 
worden om telkens opnieuw af te stemmen, te evalueren en bij te 
sturen. Zo slagen we er in om flexibel in te spelen op situaties die 
zich zowel op operationeel als strategisch niveau afspelen. Ook 
de constante wisselwerking tussen signalen van het operationele 
naar het strategische niveau en omgekeerd leiden er soms toe dat 
er week op week veranderingen plaatsvinden in de geïntegreerde 
dienstverlening. De coördinator die het proces van geïntegreerde 
dienstverlening tussen de 4 organisaties begeleidt, neemt in dit 
project dan ook deel aan beide overlegstructuren om de brug tussen 
beide niveaus te vormen. 
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Tijd maken voor overleg
Een noodzakelijk randvoorwaarde is voldoende ruimte inbouwen en 
tijd vrijmaken voor systematisch overleg om zo flexibel in te spelen op 
situaties tijdens het uitbouwen van de geïntegreerde dienstverlening. 
Het vereist, voornamelijk voor de eerstelijnsbegeleiders, een zeer 
hoge graad van flexibiliteit, creativiteit en veerkracht om steeds op 
onvoorziene situaties antwoorden te formuleren en de eigen (soms 
vastgeroeste) gewoontes, werkingen en perspectieven constant aan te 
passen en te verfijnen. Het vraagt een open blik, geduld en bereidheid 
om steeds andere zaken uit te proberen. Voor medewerkers die nood 
hebben aan structuur en duidelijke afspraken bleek het meedraaien 
in ons project vaak een té grote uitdaging. Dit impliceert ook dat 
de eerstelijnsbegeleiders vanuit hun respectievelijke organisaties 
het mandaat krijgen en voldoende ondersteund worden door hun 
leidinggevenden en organisaties om buiten de reguliere kaders en 
werking van hun organisaties te experimenteren. 

“Als je leidinggevende je onvoldoende inlicht over de richting die je eigen 
organisaties en het samenwerkingsmodel uitgaat, als er onvoldoende 
teruggekoppeld wordt over wat er op zo’n SGT besproken en beslist wordt, 
dan heb je als eerstelijnsmedewerker geen kader. Ik vroeg me dan ook af, 
‘Kan iemand me nu zeggen waarom die of die beslissing genomen is?’ Ik 
persoonlijk vind dat wel belangrijk om die context te begrijpen.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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Diverse profielen
In ons project merken we ook dat het voor begeleiders die specifiek 
voor Werkplek Vluchtelingen aangeworven werden, gemakkelijker is 
om bij de opstart meteen te redeneren vanuit de geïntegreerde dienst-
verlening. Bij die eerstelijnsbegeleiders die reeds voor de start van het 
project deel uitmaakten van een partnerorganisatie en dus in zekere zin 
al ingebed zitten in een vaste structuur, werking en organisatiecultuur 
met een welbepaalde visie, duurt het langer om zich de globale visie 
en doelstellingen van het geïntegreerd samenwerken eigen te maken. 
Uiteraard brengt deze laatste groep veel expertise binnen over de be-
staande werkingen en aanbod en zijn ze broodnodig om het volledige 
aanbod op maat van de klant te ontsluiten. Een mix van beide profielen 
om een geïntegreerde werking uit te bouwen lijkt dus een pluspunt.

“Je hebt medewerkers nodig die bereid zijn om hun routine en gekende 
werking los te laten en zelfs in vraag te stellen. Die durven te vechten 
tegen oncomfortabele dingen en vastgeroeste denkpatronen. Voor veel 
collega’s is het experimentele dat we doen iets bedreigends. Je moet dat 
dan kunnen overbrengen als iets positiefs. Iets nieuws heeft nog geen plan. 
Dus je moet een plan uittekenen maar je mag bij je eigen experiment dan 
weer niet te zwaar vasthouden aan dat plan. Dus je hebt echt medewerkers 
nodig die er goesting in hebben om iets nieuws uit te bouwen en uit hun 
comfortzone te stappen.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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Op het niveau van het strategisch geïntegreerd team is het een meer-
waarde om doorwinterde medewerkers te hebben die de (geschiedenis 
van) werking, visie, cultuur en beleid van hun respectievelijke organisatie 
goed kennen. Ook zij dienen op hun beurt wel voldoende mandaat te 
krijgen om snel beslissingen te mogen nemen. 

Het staat buiten kijf dat de tijd voor afstemmen en aanpassen ten 
koste gaat van effectieve begeleiderstijd voor werkzoekende klanten. 
Daarom is het belangrijk om de caseload van de begeleiders en de 
haalbaarheid ervan op strategisch niveau constant te monitoren. 
Bij de aanvang van dit project waren er slechts enkele klanten. Het 
totaal aantal klanten zwol in de loop van het project aan, waardoor 
de tijd voor afstemming alsmaar geringer werd. Het was dus nuttig 
geweest om zeker in de beginperiode veel tijd vrij te maken, zeker 
op het operationeel niveau. Er was één opstartvergadering met alle 
eerstelijnsbegeleiders bij aanvang van het project om de algemene 
doelstellingen en eerste taakafspraken te bespreken. Daarna ging 
iedereen terug naar zijn respectievelijke organisatie en startten we 
elk met onze eigen taak i.f.v. dit project. Het feit dat iedereen die 
meedraait in dit project fysiek op een andere plek zit, maakt dat er 
haast geen mogelijkheden zijn voor spontane, informele uitwisseling. 
De fysieke afstand is dus een uitdaging in het uitbouwen van een 
geïntegreerde dienstverlening om te overbruggen.
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Vooral voor de eerstelijnsbegeleiders die bij aanvang geen rol 
kregen bij de duo-intakes en de trajectbepaling, bleek na een 
zestal maanden toch dat er onvoldoende zicht was op het volledige 
en vanuit het project gecreëerde activeringsaanbod. Om hieraan 
tegemoet te komen besloten we om ongeveer drie-maandelijks 
een teamdag vast te leggen. Deze teamdagen hebben verschillende 
doelstellingen: expertise verhogen, de vooruitgang en uitgebouwde 
werking bespreken, evalueren en bijsturen, de fysieke afstand 
tussen begeleiders verkleinen door meer ontmoetingsmomenten 
en informele uitwisseling te organiseren en sensibiliseren over de 
algemene doelstellingen van het geïntegreerd samenwerken. Bij het 
begeleiden van dit proces van geïntegreerde teambuilding vallen 
we terug op de algemene principes rond teambuilding. De effecten 
van deze teamdagen zijn zeer goed voelbaar. Het heeft duidelijk 
een positief effect op de samenwerking en begrip over elkaars 
perspectieven en het verhoogde de collegialiteit en samenwerking 
over de verschillende organisatiegrenzen heen.

“Dit project heeft ervoor gezorgd dat ik veel opener ben gaan kijken als 
professional. Ik ben er veel meer rekening mee beginnen houden met wie voor 
me zit en met wie ik moet samenwerken. Het is goed dat al die teamdagen 
er zijn geweest en dat je dan de begeleiders van alle partnerorganisaties 
goed leert kennen. Ook tijdens de OGT’s leer je elkaar kennen.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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“Samenwerking met andere partners is een uitdaging, in 
de zin dat we niet fysiek op dezelfde locatie zitten. Dus 
je moet alle communicatiekanalen gebruiken: telefoons, 
vast of mobiel, laptops, … Niet iedereen is constant bereik-
baar, terwijl we vinden dat dat wel zo moet zijn. Je moet 
beschikbaar zijn voor je klanten, de partners, maar onder-
tussen ben je aan het werken. Ik heb al vaker gezegd, als 
we dit opnieuw zouden doen: zet in op elkaars organisaties 
leren kennen, zodat je meer begrip kunt opbrengen voor 
de andere zijn standpunt, zodat je kan inzien van waar een 
bepaald idee of werking komt, zodat je sneller de gemeen-
schappelijke zaken naar boven kan halen … Maar ik geloof 
echt dat die samenwerking geëvolueerd is.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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“Die teamdagen waren ook nodig om om de zoveel tijd herinnerd te worden 
aan het gemeenschappelijk doel. Iedereen gaat dan terug naar zijn hoek en 
zijn eigen organisatie. Maar je moet je blijven afvragen hoe je er blijvend 
kan voor zorgen dat je over die 4 organisaties heen aan het zelfde zeel 
blijft trekken.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

We geven vanuit onze ervaringen, onderstaande aandachtspunten mee 
om rekening mee te houden tijdens de uitbouw van een geïntegreerde 
dienstverlening.

 y Zorg voor een duidelijke planning, verantwoordelijkheden, rol-
afspraken en na te streven resultaten bij de opstart, maar laat 
voldoende ruimte om die gaandeweg te verfijnen. Plan voldoende 
evaluatiemomenten in. Doe aan permanente monitoring.

 y Maak bij opstart en ook tijdens de uitbouw voldoende tijd en  
ruimte om elkaars werkingen te leren kennen. Dit kan door werk-
bezoeken of regelmatig overleg waarbij kennisdeling een plek krijgt.

 y Zorg dat de medewerkers die meedraaien op strategisch niveau 
voldoende draagkracht en -vlak hebben in hun respectievelijke 
organisaties om gericht structurele, systematische verandering 
te realiseren. Ze dienen ook het mandaat te krijgen van hun 
organisaties om hieromtrent beslissingen te nemen.
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 y Zorg voor een constante wisselwerking tussen het operationeel en 
strategisch niveau. Werk voornamelijk bottom-up. Uiteindelijk zijn 
het de eerstelijnsbegeleiders die het concept ‘versneld activeren’ 
moeten uitdragen naar de werkzoekende klant en werkgevers toe. 

2. Stuurgroep

Naast het strategisch geïntegreerd team zetten we voor ons project 
ook nog een stuurgroep op poten. In deze stuurgroep zetelen een mix 
van profielen verbonden aan de 4 partnerorganisaties. De stuurgroep 
is verantwoordelijk voor de globale opvolging van de projectplanning, 
de financiële en administratieve opvolging en signaleert leemtes en 
knelpunten in het bredere Gentse werkveld. De leden in de stuurgroep 
hebben draagkracht op het bredere beleid van hun organisaties en het 
mandaat om i.f.v. ons project beslissingen te nemen. Deze stuurgroep 
komt gemiddeld driemaandelijks samen. Er is een gedeeltelijke 
overlap tussen leden van het SGT en de stuurgroep, wat ervoor zorgt 
dat er voornamelijk gefocust wordt op financiën en het bredere 
activerings- en integratiebeleid in Gent en Vlaanderen.
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VISIE OP (VERSNELDE) ACTIVERING  
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS

Zoals beschreven onder niveau van de partners formuleerden de 
4 partners voor de opstart een algemene visie die ons project 
onderschrijft. Tijdens ons project verfijnen we constant deze visie 
zowel op operationeel als strategisch niveau. We houden hierbij 
rekening met de praktijk en haalbaarheid, maar laten ons niet enkel 
leiden door praktijk en haalbaarheid. Onderstaande uitgangspunten 
hanteren we als een soort checklist tijdens de begeleidingen van de 
werkzoekende vluchtelingen. 

 y Nederlands is geen voorwaarde voor onze dienstverlening. De 
kennis van het Nederlands is nooit een voorwaarde om een 
traject naar activering op te starten. Anderstaligheid is geen 
drempel om dienstverlening te krijgen. We laten het niveau van 
de kennis van het Nederlands dus zo weinig mogelijk meespelen 
in onze begeleidingen en aanbod. Op die manier verlagen we de 
taaldrempel en zetten we in op versnelde activering. 
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“Je mag geen taalniveau bepalen. Dat zegt niet zoveel. Mensen met dezelfde 
niveaus op papier spreken volledig anders. Het leervermogen, durven en 
kunnen spreken: dát is echt individueel. Als je een taalniveau Nederlands 
oplegt als voorwaarde voor dienstverlening rond tewerkstelling, dan gaat 
dat voor veel mensen kansen wegnemen die wel geactiveerd kunnen 
worden maar daar de kans niet toe zouden krijgen.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

 y We communiceren kwaliteitsvol met anderstalige werkzoekende 
en gebruiken o.a. sociaal tolken. Waar anderstaligheid een 
kwaliteitsvolle communicatie verhindert, communiceren we 
– indien mogelijk – zoveel mogelijk met professionele sociaal 
tolken. Klanten die wel al een bepaald niveau Nederlands hebben, 
krijgen oefenkansen Nederlands in de dienstverlening waarbij 
de begeleiders de principes van klare taal Nederlands hanteren. 
Kwaliteitsvolle communicatie is een noodzakelijke voorwaarde 
om een toegankelijke dienstverlening naar anderstaligen te 
realiseren. Het inschakelen van professionele sociaal tolken 
garandeert objectiviteit, neutraliteit, transparantie, volledigheid 
en betrouwbaarheid van de tolkprestatie. 

 y We bieden oefenkansen Nederlands aan. We stimuleren steeds 
het Nederlands. Nederlands is een hefboom tot werk en integratie. 
Het leren van Nederlands benaderen we vanuit een functioneel 
perspectief. We werken in onze begeleidingen en aanbod aan-

visie
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vullend op het reeds bestaande NT2-aanbod. We zetten in op 
informeel leren en al doende leren op (vrijwilligers)werkplekken. 
We zoeken in de mate van het mogelijke naar omgevingen waar 
vluchtelingen voldoende oefenkansen Nederlands krijgen om te 
groeien. 

 y We activeren op een positieve manier en vertrekken vanuit 
de motivatie en draagkracht van de werkzoekende klant. Een 
anderstalige nieuwkomer moet zelf versneld willen en kunnen 
werken om zijn lineair inburgeringstraject te doorbreken. Met 
andere woorden, we zetten enkel versnelde activeringsstappen 
met mensen die zelf aangeven dat ze er klaar voor zijn. Een 
versnelde activering vraagt namelijk veel van een werkzoekende 
inburgeraar. Geven anderstalige nieuwkomers of vluchtelingen 
aan dat ze nog niet toe zijn aan werk omwille van onder meer 
randproblematieken, dan geven we hen de tijd om die eerst in 
orde te brengen. We hanteren een constructieve aanpak en zoeken 
een aanknopingspunt bij bestaande regels uit de werkingen van 
de partnerorganisaties. Er wordt een evenwicht gezocht tussen 
rechten en plichten, bijvoorbeeld bij werkzoekenden die een 
leefloon ontvangen. 

 y We begeleiden vluchtelingen naar werk vanuit een holistische 
benadering. Dat houdt in dat we te allen tijd aandacht hebben 
voor mogelijke randproblematieken die een vertragend of zelfs 
belemmerend effect kunnen hebben op hun activeringstraject. 
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We bedoelen hiermee zaken rond huisvesting, psychosociale 
gezondheid, medische problematiek, gezinshereniging, enz. We 
verwijzen ook steeds door naar de meest geschikte speler.

 y We houden rekening met eerder verworven competenties en 
kwalificaties en vertrekken hierbij vanuit jobaspiraties bij de 
begeleidingen. Indien gewenst door de werkzoekende proberen 
we hier op verder te bouwen. We houden zoveel mogelijk rekening 
met de jobaspiratie van anderstalige nieuwkomers op lange 
termijn - indien realistisch en haalbaar op de arbeidsmarkt - om 
op die manier een duurzaam traject naar werk te realiseren. We 
nemen ook de korte en middellange termijn in overweging. We 
proberen een goede evenwichtsoefening te maken tussen korte, 
middellange en lange termijn en de haalbaarheid van jobaspiraties. 
We werken zoveel mogelijk competentieversterkend. We leiden 
mensen niet toe naar jobs die niet stroken met hun jobaspiraties 
en -competenties. 

 y We stippelen steeds activeringstrajecten uit op maat van de klant 
en doen dat in samenspraak met hen. We stimuleren waar mogelijk 
steeds de zelfredzaamheid van anderstalige nieuwkomers. 
Zo nemen ze zelf een actieve rol in het zoeken van vacatures, 
vrijwilligerswerkplekken, opmaken CV, enz. Niet alles wordt voor 
hen gedaan. 

 y We brengen de hiaten in het bestaande activerings- en 
inburgeringsaanbod in kaart. We stimuleren op beleidsniveau van 
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de partners de creatie van een aanvullend of vernieuwend aanbod. 
Indien mogelijk creëren we vanuit het project zelf een aanvullend 
aanbod. We vertrekken vanuit de activeringsnoden van anderstalige 
nieuwkomers en niet vanuit het bestaand begeleidingsaanbod.
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WERKINGSPRINCIPES GEÏNTEGREERD SAMENWERKEN

Onderstaande figuur stelt onze geïntegreerde samenwerking 
voor: aparte raderen die op elkaar afgestemd moeten draaien 
om tot resultaten te komen. Enkele kritische succesfactoren 
worden beschreven in het Draaiboek Inburgering op maat van 
laaggeletterde moeders. We herhalen er hier enkele omdat we tot 
gelijkaardige vaststellingen kwamen. We gebruiken ze tevens als de 
werkingsprincipes in ons partnerschap. 

visie
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extra 
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Werkplek 
Vluchtelingen

externe
organisaties

Om duurzame veran-
dering te realiseren, 
moet er niet alleen 
aandacht gaan naar 
het werk dat elke 
‘schakel’ apart levert, 
maar dient verbinding 
gelegd te worden met 
de andere niveaus.

BRON: Draaiboek Inburgering 
op maat van laaggeletterde 
vrouwen met jonge kinderen 
(2016)
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 y Alle partners zijn gelijk, er is geen hiërarchie. Wederkerigheid, 
participatie, dialoog en respect voor diversiteit zijn cruciaal. Maak 
steeds alle zaken bespreekbaar. Verschillende dilemma’s zullen zich 
voordoen op organisatieniveau en op het niveau van begeleiders. 
Dilemma’s zijn niet altijd op te lossen, maar ze benoemen is vaak 
een eerste stap om tot een consensus te komen. Doe dit steeds met 
een houding van wederzijds respect voor elkaars perspectieven. 

 y Opereer vanuit het principe van het ‘voortschrijdend inzicht’ en 
beschouw het uitbouwen van de hele werking als een leerproces voor 
alle betrokkenen. Dit betekent dat we geregeld durven terugkomen 
op genomen beslissingen om zaken aan te passen en bij te sturen. 
Werk hierbij vanuit een niet-veroordelende benadering. 

 y Communiceer steeds helder naar alle belanghebbenden op cruciale 
momenten. Geef iedereen een stem.

 y Zorg voor een coördinator die steeds omtrent alle aspecten van 
de geïntegreerde diensverlening de vinger aan de pols houdt. 
Doe dit door geregeld met alle actoren bilateraal te overleggen 
en vervolgens de gepaste zaken in het geïntegreerd team op de 
gepaste niveaus aan te kaarten.

 y Naast de 4 partnerorganisaties zijn er uiteraard nog heel wat 
andere spelers in het werkveld rond activering en begeleiding 
van vluchtelingen, zoals (vrijwilligers)werkvloeren, geëngageerde 
buddy’s, werkgevers, psychosociale begeleidingsinstanties, vzw’s, 
enz. Ook zij hebben bepaalde verwachtingen, veronderstellingen 

werkprincipes
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en meningen over de activering van de anderstalige nieuwkomers 
of vluchtelingen. Transparant en duidelijk communiceren en indien 
nodig met hen afstemmen, is minstens even cruciaal om draagvlak 
te creëren. De aanwezigheid van de Taskforce Vluchtelingen, een 
beleidsdomeinoverstijgend orgaan op Gents niveau waar al deze 
spelers vertegenwoordigd zijn, helpt hierbij. Gebruik ook andere, 
bestaande overlegplatformen als hefboom om het geïntegreerd 
werken op de agenda te plaatsen.
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WAAROM GEÏNTEGREERD SAMENWERKEN  
I.F.V. VERSNELDE ACTIVERING? 

Het geïntegreerd samenwerken kent zowel voordelen als uitdagingen 
en vergt veel tijd en afstemming. Maar waarom werken we dan 
geïntegreerd? Welke meerwaarde en voordelen zien we daarin? 
We belichten ze hieronder op de verschillende niveaus: van de 
werkzoekende, de partnerorganisaties en het beleid.

1. Op niveau van de werkzoekende 

Geïntegreerd werken in ons project betekent op het niveau van 
de werkzoekende over 4 partners heen om tot een duo-intake te 
komen, gezamenlijk een traject te bepalen en het inburgerings- 
en activeringstraject inhoudelijk en organisatorisch op maat van 
de werkzoekende op elkaar af te stemmen. We zien na het eerste 
projectjaar een aantal voordelen voor de werkzoekende klant die dit 
geïntegreerd samenwerkingsmodel genereert. Uiteraard zijn er ook 
uitdagingen. 

waarom
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1.1.  Voordelen
 y We zetten veel sneller stappen naar de arbeidsmarkt. We doen dit 

op vraag van de doelgroep. Deze doelgroep is over het algemeen 
bijzonder gemotiveerd om snel stappen te zetten. We elimineren de 
taalvoorwaarde Nederlands om toegang tot een activeringsaanbod 
te krijgen. 

 y We ontsluiten een groter aanbod aan mogelijkheden waardoor 
we veel meer op maat van de klant werken en we het aanbod 
uit één organisatie combineren met het aanbod van andere 
organisaties. Enerzijds ontsluiten we het bestaand aanbod in de 
partnerorganisaties, maar ook het aanbod bij externe spelers. 
Anderzijds ontsluiten we een nieuw gecreëerd aanbod. Dit nieuwe 
aanbod vult duidelijk een hiaat in in het bestaande aanbod. 
Ongeveer 80% zet de eerste stappen rond activering in dit extra 
aanbod bij gebrek aan alternatieven. 

 y Door de duo-intake vroeger tijdens het inburgeringstraject af te 
nemen, detecteren we sneller noden en hiaten in het bestaand 
aanbod. We werken dus niet zozeer aanbod- dan wel vraaggestuurd. 

 y Door het actief delen van informatie over de klant die we 
terugvinden in alle respectievelijke registratiesystemen, krijgen 
de begeleiders een zo volledig mogelijk beeld van de klant. Het 
bijeenbrengen van al die informatie leidt ertoe dat we meer op 
maat kunnen werken.
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1.2.  Uitdagingen 
 y Werkzoekende inburgeraars die nog maar net met hun inburgerings-

traject gestart zijn, hebben vaak een bijzonder druk programma. Is 
een inburgeraar tegelijkertijd bezig met NT2 en MO, dan blijft er nog 
weinig ruimte over in zijn weekprogramma om hem ook te activeren 
via arbeidsmarktoriëntering, vrijwilligerswerk, jobhunting, enz. De 
motivatie bij de klant is er vaak, alleen ontbreekt het hem soms 
simpelweg aan tijd. 

 y Het lineair denken en hoe men best Nederlands leert (via formeel 
leren op een NT2-school) is – net zoals bij professionals van alle 
organisaties – soms even moeilijk te doorbreken bij de anderstalige 
nieuwkomer zelf. Hij geeft vaak aan eerst te willen focussen op het 
Nederlands in de lessen NT2 vooraleer activeringsstappen te zetten. 
Mogelijke oorzaken hierbij zijn: (1) Hij wil eerst tegemoetkomen 
aan zijn inburgeringsplicht. Bij het vinden van werk blijft de 
inburgeringsplicht gelden. Het combineren van werk, MO en/of 
NT2 vraagt veel van de werkzoekende inburgeraar. Niet iedereen 
heeft voldoende draagkracht om deze inzet- en tijdsintensieve 
elementen te combineren. (2) De werkzoekende hoort via 
professionals en andere actoren in zijn omgeving dat het kennen 
van het Nederlands een absolute noodzaak is om werk te vinden en 
dat hij daar dus best eerst op focust. (3) Hij gelooft dat men enkel 
een taal kan leren op een schoolbank en kent de meerwaarde van 
informeel leren op een werkvloer en stimuleren van taalcontact 
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niet. (4) Nieuwkomers hebben nood aan een veilige omgeving om 
tot leren te komen. Switchen van de ene plek naar de andere is niet 
voor iedereen een evidentie. In een wereld waar zo goed als alles 
anders is dan wat ze gekend hebben, durven sommigen de nieuwe, 
al vertrouwde plekken, minder of niet te lossen.

“Je moet als begeleider openstaan voor die doelgroep en ook voor die kijk 
op dat gedachtengoed. Ik merk dat dit heel belangrijk is. Als je zelf met de 
gedachte zit dat het Nederlands belangrijk is en dat er eerst een bepaald 
taalniveau moet zijn vooraleer je met werkzoekenden stappen kan zetten, 
dan kan je niet rond versnelde activering werken.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

 y Het feit dat veel begeleiders uit verschillende organisaties 
tegelijkertijd op verschillende fronten stappen zetten met 
anderstalige nieuwkomers, is verwarrend voor de werkzoekende. 
Welke vraag moet hij waar stellen? Gedeeld begeleiderschap is dus 
zowel voor de begeleiders als voor de klant een uitdaging. Werken 
met één centraal aanspreekpunt voor de klant zou een voordeel 
zijn. De vraag stelt zich wie dat moet zijn: de maatschappelijk 
werker van het OCMW, de trajectbegeleider van inburgering, 
de inwerkingsconsulent van de VDAB, de begeleider van het 
activeringsaanbod waarin de klant meedraait? 
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“In het begin vond ik wel dat het zeer moeilijk zal zijn, 
dat het niet gaat lukken wat ze willen doen. Ik had ook 
globaal zo mijn twijfels hoe dat werd gezien, die versnelde 
activering. Ik dacht: ‘Oké, het is iets nieuws en het is een 
project, maar in de praktijk, hoe gaan ze dat doen?’ Ik 
dacht aan analfabeten en laaggeschoolden, hoe kan dat 
lukken zonder sociaal tolk? Dat is onmogelijk. Ik geloofde 
niet zozeer in die versnelde activering. Nu wel, omdat 
er concrete gevallen zijn van mensen die werken. Maar 
ook niet voor iedereen hé: er zijn ook heel veel mensen 
voor wie het té vroeg is om te activeren. Het is niet voor 
iedereen weggelegd. Je ziet dat bij mensen met lage ICT-
vaardigheden. Tegenwoordig is dat zo belangrijk als je 
werk zoekt.” 

TRAJECTBEGELEIDER IN-GENT
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2. Op niveau van de partnerorganisaties en beleid

Geïntegreerd werken op het strategisch niveau betekent in ons project 
afstemming en creatie van extra aanbod. We stemmen het bestaand 
aanbod over de 4 partnerorganisaties heen zoveel mogelijk op elkaar 
af. Het nieuwe extra aanbod komt tegemoet aan reeds gedetecteerde 
hiaten in het bestaande aanbod. We doorbreken de lineaire trajecten 
door reeds tijdens het inburgeringstraject activeringsstappen te 
zetten.

We detecteren niet enkel voordelen 
en uitdagingen op het niveau van de 
werkzoekende vluchtelingen, maar zien 
er uiteraard ook op organisatie- en 
beleidsniveau.
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2.1.  Voordelen
 y De 4 partnerorganisaties leren elkaar zeer goed kennen en dit op 

alle niveaus. Naarmate de geïntegreerde dienstverlening evolueert 
raken elkaars werkingen, aanbod, organisatieculturen en visies en 
mogelijke afstanden hiertussen steeds beter overbrugd. De niche 
van ons project vormt een (veilige) plek waar we alsmaar meer 
gemeenschappelijke gronden vinden.  

“Het OCMW en de VDAB werken al járen samen in verschillende projecten 
en ook in de reguliere werking zijn er afspraken. Maar ik persoonlijk vind 
het de eerste keer in die lange periode dat ik al met hen samenwerk, dat 
we vanuit het OCMW zo’n goed zicht hebben op het aanbod, de visie, de 
logica achter het aanbod en de werking in de praktijk. En toch voelt het 
alsof er nog meer te ontdekken is.” 

LEIDINGGEVENDE OCMW

 y Als gevolg hiervan merken we dat de expertise van de 
eerstelijnsbegeleiders én van hun leidinggevenden omtrent 
elkaars werkingen en aanbod constant vergroot. Het netwerk van 
‘nieuwe’ collega’s bij de partnerorganisaties om op een bepaalde 
expertise aan te spreken, vergroot hierdoor voor alle professionals 
die meedraaien in ons project. Het professioneel netwerk van alle 
professionals vergroot continue. Dit komt de klant enkel ten goede.
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“Toen ik in het begin van het project een vraag had over inburgering, 
contacteerde ik de trajectbegeleider die ook meedraait in dit project. En 
die bracht me dan op zijn beurt in contact met zijn collega die mijn vraag 
best kon beantwoorden. Dus die speelde daar de brug. Na verloop van tijd 
was die brug niet meer nodig en bel ik nu rechtstreeks naar die collega, ook 
al is die niet rechtstreeks betrokken op ons project. En dit geldt ook voor 
personen bij de VDAB. Eerst deed ik dat via onze VDAB-projectmedewerker. 
Nu hoeft dat niet meer. Rechtstreeks de juiste persoon vastkrijgen gaat 
sneller en is efficiënter. Als je die omwegen kan vermijden, dan is dat beter.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

 y Ook voor professionals die niet meedraaien in dit project en bij één 
van de partnerorganisaties werken, wordt het netwerk aan expertise 
groter en toegankelijker. We leggen immers solidere bruggen 
tussen organisaties dan vóór de uitbouw van de geïntegreerde 
dienstverlening.

 y De nieuwe geïntegreerde dienstverlening heeft een impact op de 
bestaande reguliere werkingen van de partnerorganisaties. Het stelt 
vaak diepgewortelde visies, ideeën en praktijken rond Nederlands 
leren, inburgering en (versnelde) activering in vraag. Door successen 
te boeken en te tonen dat het ook anders kan, stellen ook de 
professionals die niet meedraaien in de geïntegreerde dienstverlening 
hun visie bij. Het is weliswaar een traag proces, maar processen die 
gestoeld zijn op breed verspreide aannames vragen altijd meer tijd.
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“Toen ik in dit project startte vond ik die visie op activering wel zeer 
ambitieus maar ik dacht dat we dat wel zouden halen. Maar dan merk je in 
de loop van het project, oké dat is wel ambitieus, allemaal goed en wel, maar 
er zijn zó veel deuren waar je tegenaan loopt binnen je eigen organisatie 
en naar buiten toe. En je wilt een werkzoekende vooruit trekken en kansen 
creëren, maar dat is niet allemaal zo evident. Omdat je voelt dat die visie 
in je eigen organisatie nog moet binnensijpelen. Dat is zo moeilijk, dat is 
allemaal zeer nieuw.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

 y Ons project stelt niet enkel visies bij, maar de snelle duo-intake 
en de intensieve samenwerkingen stellen ons in staat om veel 
sneller knelpunten, hiaten, tegenstrijdigheden en drempels te 
detecteren, te bespreken en waar mogelijk weg te werken.

2.2.  Uitdagingen
 y De verschillende cliëntvolgsystemen/registratiesystemen die 

de partnerorganisaties gebruiken om de voortgang van de 
werkzoekende inburgeraar bij te houden, is één van de grootste 
uitdagingen. Het feit dat er niet één systeem is waar alle nodige 
info per klant te vinden is, zorgt ervoor dat er constant gebeld/
gemaild wordt om gegevens en stand van zaken uit te wisselen (op 
vlak NT2, MO, start opleiding, start tewerkstelling, enz.). Vermits 
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al deze begeleiders fysiek op verschillende werkplekken zitten, is 
het ook moeilijk om in elkaars bureau binnen te lopen om snel wat 
zaken af te toetsen. Al deze communicatielijnen werken verzwarend 
voor de operationele werking. Het kan ook een vertragend effect 
hebben.

 y Het nieuw uitgebouwde samenwerkingsmodel zorgt ervoor dat 
bestaande systemen en procedures constant doorbroken worden 
door de nieuwe manier van werken. De bestaande procedures 
en systemen in de verschillende organisaties zijn niet op elkaar 
afgestemd. We moeten dus keer op keer bekijken hoe we het 
nieuwe model kunnen inpassen in de reeds bestaande systemen 
en procedures. Dat is geen evidentie. Dit vormt tevens een 
uitdaging naar de verankering van het model. Men werkt op Vlaams 
bovenlokaal niveau bilaterale samenwerkingsmodellen tussen 
twee spelers uit, terwijl versnelde activering van de doelgroep 
werkzoekende inburgeraars afstemming tussen drie spelers vraagt: 
VDAB, OCMW, Agentschap Integratie & Inburgering. Op Vlaams 
beleidsniveau werd immers recentelijk een samenwerkingsakkoord 
afgesloten tussen de VDAB en de Agentschappen Integratie-
Inburgering. In dit akkoord is er geen rol weggelegd voor het 
OCMW die op lokaal niveau en in de praktijk op vlak van activering 
van leefloongerechtigden vaak een rol speelt. Daarnaast is er een 
samenwerkingsakkoord tussen de VDAB en VVSG in de maak over 
de activering van personen met een migratieachtergrond.
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“In begin van het project vroeg ik me echt wel af, ‘Waar ben ik in terecht-
gekomen?’ Het verschil met onze reguliere werking is zo enorm.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

 y Het afstemmen van het inburgerings- en activeringstraject vereist 
een hogere mate van flexibiliteit vanuit het aanbod rond inbur-
gering. Momenteel merken we dat die afstemming voornamelijk 
gebeurt vanuit de activeringsbegeleiders naar het inburgerings-
aanbod toe en minder omgekeerd. Klanten zouden er baat bij 
hebben dat ze van de ene op de andere dag van een dagcursus 
naar een avondcursus kunnen in geval van werk, zonder dat men 
op een wachtlijst komt voor een volgend instapmoment. De acti-
veringsbegeleiders breien nu als het ware constant om het drukke 
programma van inburgering heen om alsnog activeringsstappen te 
kunnen zetten. 

“Het is al zo moeilijk om binnen het inburgeringstraject MO en NT2 op 
elkaar af te stemmen. Zelfs dat lukt nog niet altijd met de NT2-scholen. 
Dus trajectbegeleiders hebben dan de neiging om daar niet nog een extra 
element bovenop te doen rond die activering, zoals een beroepsopleiding 
of vrijwilligerswerk. Ze vallen terug op wat ze vinden dat hun core-business 
is en focussen hierop. Inburgering laat gewoon niet veel flexibiliteit toe.” 

TRAJECTBEGELEIDER IN-GENTwaarom

Meer over 
dilemma’s op 
organisatieniveau 
en professioneel 
niveau. Lees 
Vervaet & Geens, 
2016.
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Wat is het?   

Voor wie is het?  

Hoe doe je het?  
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FAQ’s  

1. Duo-intake met sociaal tolk  

2. Versnelde technische screening van anderstaligen  

3. Meertalige screeningsinstrumenten  

1. Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?  

2. Vereist versnelde activering een minimum taalniveau Nederlands?  
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2. Niazai, electricien, 23 jaar, Afghanistan 
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3WAT IS HET?

Competenties zijn jobspecifieke of generieke vaardigheden of 
kwaliteiten die je als persoon in meerdere of mindere mate hebt en 
die je kan leren en ontwikkelen. Een talent is een competentie die 
aangeboren is en waar je van nature goed in bent. Je talenten zijn 
gemakkelijker te ontwikkelen als competenties dan competenties 
waar je van nature geen of weinig aanleg voor hebt. Competenties kan 
je wel ontwikkelen en ontstaan voornamelijk door oefenen en leren.

Er bestaan vele verschillende competenties en evenvele manieren 
om ze in kaart brengen. In dit onderdeel van het draaiboek vind je 
instrumenten die voor jou als begeleider van anderstalige werk- 
zoekende nieuwkomers een meerwaarde hebben als startpunt 
van je begeleiding naar werk. Deze instrumenten houden geen 
lang begeleidingsproces in en geven je op relatief korte tijd 
waardevolle informatie over je werkzoekende klant. Uiteraard 
kan je ook gebruikmaken van de langdurigere en eerder 
procesgerichte methodieken zoals beschreven in het draaiboek 
arbeidsmarktoriëntering, vrijwilligerswerk met professioneel per-
spectief, werkgeversbenadering & jobhunting.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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4De meeste screeningsmethodieken om competenties in kaart te 
brengen zijn gebaseerd op vraag en antwoord en worden afgenomen in 
het Nederlands. Door middel van het Nederlands kan men het ‘kennen’ 
en ‘kunnen’ van een werkzoekende inschatten. De kennis van de 
Nederlandse taal is dus vaak een vereiste om aan de testen te kunnen 
deelnemen. De meerwaarde van de instrumenten in dit draaiboek 
bestaat erin dat er geen kennis van het Nederlands vereist is om zicht te 
krijgen op competenties en talenten van je werkzoekende klant. Op die 
manier leg je het Nederlands niet als voorwaarde op om competenties 
en ervaring in kaart te brengen. Zo kan je – vooral bij werkzoekenden 
met goede jobspecifieke, technische competenties – versneld stappen 
zetten naar werkgevers. Veel werkgevers vermelden namelijk op hun 
vacatures competenties die ze graag bij hun werknemers willen zien. 
Werkgevers overtuigen doe je dus ook voornamelijk door aan te tonen 
dat je specifieke competenties bezit waar ze naar op zoek zijn. 

Uiteraard vragen de meeste werkgevers eveneens kennis van 
het Nederlands (werkgeversbenadering & jobhunting) en is dat 
bijvoorbeeld voor een administratieve job of een vertegenwoordiger 
wel degelijk een jobspecifieke vereiste. Maar jobs waarbij technische 
competenties meer centraal staan zoals bakker, lasser of dakwerker 
laten meer ruimte om tijdens een tewerkstelling of een opleiding via 
taalcoaching het Nederlands te verbeteren. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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5VOOR WIE IS HET?

Een duo-intake met sociaal tolk waarbij je diepgaand de achtergrond, 
huidige en toekomstsituatie en contextfactoren van de werkzoekende 
in kaart wil brengen, vraagt toch een bepaald kennisniveau Nederlands 
om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen. Je kan pas de sociaal tolk 
of contacttaal achterwege laten als de mondelinge vaardigheden van 
je werkzoekende minstens overeenkomen met het B1- of B2-niveau 
van het Europees Referentiekader voor Vreemde Talen. B1 (niveau 2.4) 
en B2 (niveau 3.2) houdt in dat je met de klant kan praten over familie, 
hobby’s, werk en actualiteit. Je werkzoekende klant kan minstens 
een bepaald taalregister gebruiken waardoor hij bijvoorbeeld uitleg 
kan geven over de asielprocedures of een specifieke medische 
problematiek. Hij kan complexe zaken op een vereenvoudigde 
manier uitleggen. Via deze link leer je meer over de verschillende 
taalniveaus van NT2-cursisten en vind je voorbeeldfilmpjes van wat 
deze taalniveaus inhouden. 

In principe heeft geen enkele anderstalige nieuwkomer die nog bezig 
is met inburgering (cursus Maatschappelijk Oriëntatie en A2-niveau 
behaald) een B1- of B2-niveau en is het dus aan te raden om de principes 
van het beslismodel kwaliteitsvolle communicatie zo veel mogelijk 
te volgen. Tracht een gesprek in de moedertaal (met sociaal tolk) of 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.klaretaalrendeert.be/op_het_werk/taalniveaus
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180228_AII117_beslismodel.pdf
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6een contacttaal te voeren. Kies er pas voor om een vriend, kennis of 
familielid van de werkzoekende klant in te schakelen als je de andere 
opties in dit beslismodel bent nagegaan.

Pas dezelfde redenering van het 
kennisniveau Nederlands ook toe 
bij het inplannen van een versnelde 
technische screenings voor anders-
taligen. Waar een duo-intake met 
sociaal tolk aan te raden is voor 
alle anderstalige nieuwkomers, is 
de versnelde technische screening 
voor anderstaligen enkel nuttig 
voor werkzoekenden die aangeven 
ervaring te hebben in een specifiek 
beroep. Dit hoeft niet noodzakelijk 
professionele ervaring te zijn. 
Weeg in de voorbereiding van de 
screening met je werkzoekende 
klant voldoende af op een screening 
wel aan de orde is.

wie

wat
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7“We kregen iemand op duo-intake die aangaf ervaring 
te hebben met het leggen van elektriciteit. We verwezen 
hem toen – misschien wel te snel en ondoordacht – door 
voor een technische screening. Het advies dat hieruit 
kwam was dat we, als we deze man laten zouden werken 
met elektriciteit, een huis in brand zouden laten vliegen … 
Dat klinkt misschien grof, maar toen we dan achteraf de 
resultaten met de klant doornamen, bleek plots dat zijn 
ervaring betekende meehelpen in de verbouwingen van het 
huis van zijn nonkel in Syrië. Je kan je dan afvragen of we 
die screening wel hadden moeten aanvragen. Anderzijds 
weet je het nooit helemaal zeker of het meehelpen bij zijn 
nonkel al dan niet iets betekent voor onze arbeidsmarkt.” 
ARBEIDSBEGELEIDER VLUCHTELINGEN

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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8Na elke versnelde technische screening voor anderstaligen maakt 
de technisch instructeur die de screening afnam, een verslag op met 
een analyse van de competenties van de werkzoekende klant. Dit gaat 
in eerste instantie over de technische competenties vereist om die 
job uit te voeren. Het is aan jou als begeleider van de werkzoekende 
klant om dit verslag met zowel de instructeur als de werkzoekende 
door te spreken. De feedback van de instructeur biedt perspectief 
of de competenties van de werkzoekende zullen voldoen aan de 
eisen van werkgevers. Dit stelt je in staat als begeleider om te 
kijken wat mogelijke vervolgstappen zijn: een stage op de reguliere 
arbeidsmarkt, jobhunting, eerder vrijwilligerswerk met professioneel 
perspectief, of toch nood aan een bijkomende opleiding. Focus niet 
enkel op de feedback van de instructeur, maar vraag ook steeds aan 
je werkzoekende klant hoe hij de screening ervoer en wat volgens 
hem wel en niet lukte. Koppel als tussenpersoon deze feedback ook 
terug naar de instructeur die de screening afnam. Beschouw dus de 
versnelde technische screening voor anderstaligen als een bijkomend 
instrument om je trajectbepaling verder te verfijnen.

wie

wat
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9HOE DOE JE HET?

1. Duo-intake met sociaal tolk

Een duo-intake is een intake waarbij 2 consulenten, elk behorend tot 
een andere organisatie die werkzoekenden begeleidt, een holistisch 
beeld trachten te krijgen op de achtergrond, huidige situatie en 
toekomstperspectief van de werkzoekende. De duo-intake is in 
het geïntegreerd samenwerkingsmodel van het project Werkplek 
Vluchtelingen Gent het startpunt van de eerste stappen richting werk. 
Het heeft als doel de afstand tot de arbeidsmarkt gedetailleerd in 
kaart te brengen. Vervolgens wordt gezamenlijk met de werkzoekende 
klant een traject bepaald. 

1.1. Kwaliteitsvolle communicatie
Streef ernaar om de intake in de moedertaal van de werkzoekende 
af te nemen. Je neemt namelijk een intake af van een anderstalige 
nieuwkomer die nog maar net startte of zelfs nog niet gestart is met 
lessen Nederlands. Wil je op een diepgaande manier zicht krijgen op 
de persoon die voor je zit, dan is kwaliteitsvolle communicatie waarbij 
beide partijen zich goed kunnen uitdrukken en elkaar begrijpen, 
cruciaal. Tenzij beide intakers zelf de moedertaal van de klant goed 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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10beheersen, zal je voor de meeste gevallen beroep moeten doen op 
de ondersteuning van een professionele sociaal tolk. Een sociaal 
tolk zet boodschappen zo getrouw en volledig mogelijk van het 
Nederlands naar een andere taal en omgekeerd. Ze zijn gebonden 
aan een deontologie, mogen niets zelf toevoegen, dienen informatie 
vertrouwelijk te behandelen, enz. 

“Als we een intake doen met een sociaal tolk, dan kom je heel veel te weten 
over de werkzoekende klant. Ook een trajectbepaling doorspreken zonder 
sociaal tolk, mensen die nog niet het taalniveau 1.1. behaalden, hoe begin 
je daar dan aan? In de reguliere werking is de boodschap op zo’n moment: 
‘Leer nog wat verder Nederlands’.” 

INTAKER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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11“Ik spreek ook wel wat Arabisch, maar niet zo heel goed en 
dat heeft me ook wel veel geholpen met deze doelgroep, 
maar dan nog. Bijvoorbeeld bij een opvolggesprek zonder 
tolk merk je wel dat die klanten daar aan vasthouden van, 
‘Ah, die spreekt Arabisch’. Terwijl ik eigenlijk Arabisch 
uit Marokko kan en geen standaard Arabisch en ook dan 
verloopt het gesprek zeer brokkelig. En dan voel je die 
frustratie bij jezelf maar ook bij de klant van, ‘we willen 
iets zeggen en uitleggen’ en je wil ook dat de klant alles 
begrepen heeft en goed weet wat er met hem zal gebeuren. 
En dan kan je niet vragen, ‘Heb je alles begrepen?’ Enfin, 
zeer moeilijk, die communicatie. Dus die sociaal tolken 
zijn zeker een meerwaarde.” 

INTAKER
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12Sociaal tolken werken steeds in opdracht van een hulpverlener of een 
professional. Je dient ze dus zelf voorafgaand aan je intake aan te 
vragen en in te boeken. Vraag nooit aan een anderstalige werkzoekende 
om zelf een sociaal tolk te boeken, want ze hebben geen toegang tot 
dat systeem. Sociaal tolken kan je aanvragen via de Agentschappen 
Integratie & Inburgering. Ze voorzien – afhankelijk van je regio – tolken 
die via de telefoon of webcam tolken of ter plaatse komen. Kies voor 
een sociaal tolk ter plaatse, gezien de duo-intake gemiddeld een uur 
duurt. Zijn sociaal tolken niet beschikbaar in de moedertaal van de 
werkzoekende? Gebruik dan dit beslismodel om na te gaan hoe je 
zo veel mogelijk kwaliteitsvolle communicatie kan nastreven (Hoe 
communiceer je met anderstalige werkzoekenden?). 

1.2. Planning, timing en ruimte
Duo-intakes met sociaal tolken vraagt planwerk. Het is aan te 
raden om duo-intakes in te plannen volgens (moeder)taalgroepen. 
Plan duo-intakes in blokken van maximum drie uren per dag voor 
werkzoekende inburgeraars met dezelfde (moeder)taal. Meer dan 
drie duo-intakes na elkaar afnemen, leidt tot een verslapte aandacht, 
zowel bij de intakers als de sociaal tolk. Vraag sociaal tolken ongeveer 
een maand op voorhand aan bij de opmaak van je planning. Dit geeft 
meer garantie op beschikbaarheid. Er zijn talen waarvoor weinig 
sociaal tolken beschikbaar zijn. Door het inplannen van blokken 
intakes met dezelfde taal en tolk, benut je op een efficiënte manier 
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wat
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13de beperkte beschikbaarheid van sommige sociaal tolken. Ook is 
het voor sociaal tolken (die meestal als zelfstandigen of freelancers 
werken) interessanter om langere opdrachten aan te nemen dan veel 
afzonderlijke, korte opdrachten. 

Plan voldoende tijd in voor elke duo-intake. Reken zeker op een uur als 
je een holistisch beeld wil krijgen op de werkzoekende inburgeraar. 
Werken met twee intakers en een tolk erbij duurt altijd langer dan 
wanneer je rechtstreeks 1 op 1 in eenzelfde taal een gesprek voert.

Zorg voor een rustige ruimte zonder te veel achtergrondlawaai om de 
duo-intakes te laten doorgaan. Een sociaal tolk neemt meestal notities 
ter ondersteuning van zijn geheugen tijdens het tolken en zit graag op 
een neutrale plaats tussen beide partijen. De ideale opstelling is dat 
de tolk met beide andere partijen een driehoek (triade) vormt. Zorg 
dus voor voldoende stoelen en ruimte om dit mogelijk te maken. In dit 
filmpje vind je meer info en tips over een gesprek met een sociaal tolk 
ter plaatse.

1.3. Vertrouwensband
De uitdaging van de duo-intake bestaat erin om in de tijdspanne van 
een uurtje met de werkzoekende een vertrouwensrelatie op te bouwen 
zodat die zich voldoende openstelt om een eerlijk beeld te scheppen 
over zichzelf. Wees je ervan bewust dat de setting van deze duo-intake 
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14met sociaal tolk voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers 
overweldigend kan overkomen. Zeker vluchtelingen maken al snel de 
associatie met het interview dat van hen werd afgenomen in het kader 
van hun asielaanvraag. Sommigen zijn bijzonder nerveus en zullen zeer 
sociaal wenselijk antwoorden. Neem dus bij aanvang van de intake 
voldoende de tijd om mensen op hun gemak te stellen. Bied ze iets 
aan om te drinken. Spreek onderling op voorhand af wie van beide 
intakers de vragen stelt en wie notitie neemt. Zo is dat ook duidelijk 
voor de werkzoekende. 

Ga na of de persoon voldoende begrijpt waarom hij bij jullie voor 
een duo-intake is. Neem tijd om uit te leggen wat de bedoeling is. 
Benadruk de vertrouwelijkheid van de sociaal tolk en van de informatie 
die jullie daar verzamelen. In sommige gevallen zal de werkzoekende 
een kennis, vriend, echtgenoot/note meebrengen. Vaak doen ze dat 
omdat ze niet weten dat er een sociaal tolk zal zijn. Doordat een 
sociaal tolk aanwezig is, kan je dus gerust vragen aan die persoon om 
het lokaal te verlaten. Het is vooral belangrijk dat je de stem hoort van 
de persoon die effectief werkzoekende is. Dat is één van de voordelen 
van het werken met sociaal tolken. 
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15“Het eerste kennismakingsgesprek met de klant is zeer belangrijk, om 
de klant de ruimte te geven om alles te kunnen vertellen en dan een 
trajectbepaling te doen. Maar ik vind het wel een zeer moeilijke omdat de 
intake een eerste gesprek is met de klant, wat maakt dat er ook nog geen 
vertrouwensband is. Dat blijft altijd wel een moeilijke. Veel hangt af van 
wie je voor je hebt. En dan moet je als intaker goed kunnen aanvoelen van, 
‘Oké, hebben wij die vertrouwensband? Of is die persoon volledig gesloten 
en dat gaat dus meer tijd vragen om die te kunnen begeleiden?’” 

INTAKER

“Ik kan me wel voorstellen dat het voor de klant te overweldigend is. ‘Er 
zitten hier 2 intakers voor mij die me vragen stellen’. Het kan het gevoel 
geven van een interview. We merken soms dat sommige klanten heel 
nerveus zijn. Want 2 intakers én een tolk in zo’n klein lokaal kan soms wel 
te veel zijn. Ze voeren dan een soort sollicitatiegesprek en alles wordt 
zeer correct en sociaal wenselijk beantwoord. Vandaar dat mensen op hun 
gemak stellen zo belangrijk is.” 

INTAKER 
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161.4. Niet-werkgerelateerde domeinen
Bevraag tijdens de duo-intake niet enkel zaken die met werk te maken 
hebben (scholing, werkervaring, jobaspiraties, hobby’s, talenkennis, 
ITC-vaardigheden, enz.), maar bied ook voldoende aandacht 
aan contextfactoren zoals (psychosociale) gezondheid, woning, 
gezinssituatie en kinderopvang. Je kan hiervoor dit intakeformulier 
gebruiken of deze online tool. Deze laatste tool is beschikbaar in veel 
verschillende talen en geeft je op het eind van de intake een overzicht 
dat ook voor de werkzoekende online toegankelijk is.

Zorg dat je ook zeer duidelijk zicht krijgt op de stand van zaken van het 
inburgeringstraject (NT2 en MO). Eenmaal je een activeringstraject 
uitstippelt met een werkzoekende inburgeraar, moet je er rekening 
mee houden wanneer je klant lessen NT2 en/of MO volgt. Veel 
inburgeraars weten niet altijd even goed wat de stand van zaken is, 
dus probeer voorafgaand aan de intake reeds deze informatie via de 
trajectbegeleider van het Agentschap Integratie & Inburgering te 
bekomen.

Gebruik het intakeformulier als een leidraad voor het gesprek. Je 
hoeft niet noodzakelijk volgens een strak stramien vraag per vraag 
te overlopen. Vaak zal de werkzoekende spontaan zaken aanbrengen 
over het beeld dat je van hem wilt hebben. Zorg er wel voor dat alle 
onderwerpen uit het formulier aan bod komen. 
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17“De belangrijkste doelstelling van de duo-intake is om een globaal beeld te 
hebben van de klant. Wie er voor ons zit en niet enkel dus werkgerelateerd 
maar ook de volledige sociale context daarrond. Wie is die persoon? 
Vanwaar komt hij? Wat is zijn achtergrond? Waar wil hij naartoe? En al 
die zaken goed kunnen bevragen. Vandaar dat wij ook werken met sociaal 
tolken, dan wordt dat heel nuttig. Omdat we de klant de ruimte geven om 
ook echt alles te kunnen vertellen.”

INTAKER

1.5. Diverse perspectieven
Een intake op basis van het intakeformulier geeft je een beeld van 
je werkzoekende klant, maar berust uitsluitend ook op het zelfbeeld 
en op zelfrapportage van de werkzoekende en wat die al dan niet 
belangrijk vindt om te vertellen. Het blijft dus een mondelinge 
methodiek om competenties in kaart te brengen. Een werkzoekende 
die zaken over een beroep goed kan uitleggen, heeft dus op deze 
manier soms een streep voor op iemand die verbaal minder sterk 
is. Beschouw de duo-intake dus steeds als een startpunt van een 
begeleiding op maat die verdere opvolging en uitdieping vraagt. Bij 
sommige klanten zal je na de eerste intake in samenspraak met hen 
heel snel vervolgstappen kunnen uitstippelen. Bij anderen vraagt het 
meerdere opvolggesprekken en oriëntering (arbeidsmarktoriëntering, 
vrijwilligerswerk, jobhunting). Detecteer je in deze intake ervaring of 
opleiding in een bepaald (technisch) beroep, plan dan als vervolgstap 
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18zeker een versnelde technische screening voor anderstaligen. Op 
die manier kan je wel in kaart brengen of de zelfrapportage van je 
werkzoekende klant wel degelijk overeenkomt met zijn effectieve 
competenties in de praktijk. 

De meerwaarde van een duo-intake ligt in de multiperspectiviteit op 
de situatie en mogelijkheden van de werkzoekende van verschillende 
begeleiders uit verschillende organisaties. Je brengt op die manier 
verschillende meningen en visies op activering samen en ontsluit ook 
een groter aanbod aan mogelijkheden. Consulenten hebben over het 
algemeen de neiging om vooral trajecten met werkzoekenden uit te 
stippelen die hun eigen organisaties aanbieden. Dit komt omdat ze 
het aanbod van hun eigen organisaties het best kennen. Het vraagt 
dan ook tijd en onderzoekwerk om voldoende zicht te krijgen op het 
aanbod van andere organisaties. Meer over het uitbouwen van een 
geïntegreerde dienstverlening en samenwerking tussen partners 
en de trajectbepaling na een duo-intake vind je onder geïntegreerd 
samenwerkingsmodel.

“Uiteindelijk moeten we wel kijken in welke richting we met die klant verder 
gaan. Vooral op het einde dan, als we samen een trajectbepaling doen.” 

INTAKER
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19“Hier bij de duo-intake ben je met twee intakers en iemand 
van een andere organisatie. Ik heb dat altijd als zeer positief 
ervaren. In het begin moet je elkaar wat leren kennen en 
wat vinden, want iedere persoon heeft zijn eigen manier 
en stijl van vragen stellen of een intake af te nemen. En 
je vult elkaar ook wel aan. Als je zelf de vragen stelt, ben 
je soms zo gericht op wat je wilt weten en op de collega 
die met jou mee de intake afneemt. Want de ene stelt de 
vragen en de andere noteert, en dat is dat altijd nuttig 
dat die andere intaker dan nog bijvragen stelt. En dat is 
wel een verrijking en aanvulling om nog extra op zaken 
door te vragen. Bijvoorbeeld, voor mij als intaker was het 
wel duidelijk en had ik het zo begrepen, maar de andere 
intaker dus anders en dan is het goed dat je daarop toch 
nog doorvraagt.”

INTAKER
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20“Als een klant door verschillende organisaties begeleid wordt en als er 
onderling veel afstemming en overleg over ieders trajecten is, dan ontsluit 
je meer kansen. Als ik alleen als begeleider iemand begeleid, dan ga ik 
vooral gericht zijn op het aanbod binnen VDAB en dan ga ik niet de reflex 
maken om te gaan kijken wat het OCMW te bieden heeft, of wat andere 
mogelijkheden naast VDAB zijn. Dan ga ik vooral gericht zijn binnen de 
eigen organisatie.” 

INTAKER
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212. Versnelde technische screening voor  
anderstaligen – VDAB 

Een versnelde technische screening voor anderstaligen is een 
jobspecifieke competentiescreening die je kan aanvragen bij een 
opleidingscentrum van de VDAB in jouw regio. Deze screening 
brengt technische competenties gelinkt aan een specifiek beroep 
van anderstalige werkzoekenden in kaart. Geeft een anderstalige 
werkzoekende tijdens een intake aan dat hij ervaring heeft in een 
specifiek beroep, ga dan na of er voor dat beroep een versnelde 
technische screening voor anderstaligen ontwikkeld werd en of je 
in een opleidingscentrum van de VDAB een technische screening 
kan inplannen. Het grote voordeel ten aanzien van de duo-intake 
met sociaal tolk die berust op zelfrapportage van je werkzoekende 
klant, is dat deze versnelde technische screenings voor anderstaligen 
praktijktesten zijn waarbij je klant de nodige competenties effectief 
moet aantonen d.m.v. praktijkopdrachten.

“Die screenings zijn zeker nuttig in de zin dat je dan weet wat je klant kan 
doen, want wat is 5 of 10 jaar ervaring? Wat betekent dat nu concreet? Wat 
kan die persoon? Een ervaring in het buitenland is ook niet altijd zoals hier. 
Je weet dat eigenlijk niet.” 

INTAKER
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22Concreet worden er dus praktische opdrachten gegeven aan de 
werkzoekende waarbij Nederlands of taal (geen) grote rol speelt. 
Een versnelde technische screening voor anderstaligen gebeurt 
meestal met opdrachten aan de hand van eenvoudige pictogrammen. 
Dit kan bijvoorbeeld met afbeeldingen van het gewenste resultaat, 
werktekeningen of afbeeldingen van productiestappen. Sommige 
opdrachten zijn ook vertaald in andere talen. Dus als je klant voldoende 
kan lezen en begrijpen in één van die talen, dan krijgt hij de opdracht 
in een andere taal.
 
Een versnelde technische screening voor anderstaligen wordt 
afgenomen door een technisch instructeur van de beroepsopleiding 
waarvoor de werkzoekende een screening komt afleggen. De 
instructeur vormt zich door de handelingen, aanpak en resultaten 
van de werkzoekende te observeren en te beoordelen, een beeld van 
de technische competenties van de werkzoekende, zonder dat het 
Nederlands veel belang heeft. 

De ontwikkeling en het gebruik van versnelde technische screenings 
voor anderstaligen is een vrij nieuwe praktijk in de opleidingscentra van 
de VDAB (°2016). Versnelde technische screenings voor anderstaligen 
bestaan niet voor alle beroepen waarvoor een beroepsopleiding 
bestaat. 
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23Voor deze beroepen bestaat momenteel een versnelde technische 
screening voor anderstaligen: 
 y (buiten)schrijnwerker 
 y daktimmerman
 y heftruck en magazijnmedewerker
 y installateur CV en sanitair
 y keukenmedewerker
 y professionele schoonmaaktechnieken
 y bekister 
 y carrossier
 y onderhoudsmecanicien 
 y uitvoerend medewerker garage personenwagens
 y conventioneel draaien/frezen
 y huisschilder
 y industrieel elektrotechnisch installateur
 y metselaar
 y monteur staalbouw
 y onderhoudselektricien
 y onderhoudstechnicus elektromechanische installaties
 y productieoperator
 y residentieel elektrotechnisch installateur
 y schoonmaker grote gebouwen
 y stellingbouwer
 y vloerder-tegelzetter en wegenwerker
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242.1. Nederlandstalige screenings
Is er geen versnelde technische screening voor anderstaligen 
beschikbaar voor een beroep waarvoor wel Nederlandstalige 
technische screenings bestaan in het opleidingscentrum? Onderzoek 
dan alsnog de mogelijkheid om een sociaal tolk aan te vragen om 
bij de screening aanwezig te zijn. Sociaal tolken werken steeds in 
opdracht van een hulpverlener of een professional. Je dient ze dus 
zelf voorafgaand aan je intake aan te vragen en in te boeken. Vraag 
nooit aan een anderstalige werkzoekende om zelf een sociaal tolk te 
boeken, want ze hebben geen toegang tot dat systeem. Sociaal tolken 
kan je aanvragen via de Agentschappen Integratie & Inburgering. 
Afhankelijk van je regio voorzien ze tolken die via de telefoon of 
webcam tolken of ter plaatse komen. Kies voor een sociaal tolk ter 
plaatse. Zijn sociaal tolken niet beschikbaar in de moedertaal van 
de werkzoekende? Gebruik dan dit beslismodel om na te gaan hoe 
je alsnog zo veel mogelijk kwaliteitsvolle communicatie tijdens de 
screenings kan nastreven (Hoe communiceer je met anderstalige 
werkzoekenden?).
 

“Op zich is dat iets nieuw voor de instructeurs. Er was eens geen versnelde 
technische screening voor anderstaligen beschikbaar en toen zei ik aan de 
instructeur dat ik dan een sociaal tolk zou boeken en die was verbaasd: ‘Ah een 
tolk, zo veel te beter’. Dat wordt meestal wel met open armen ontvangen.” 

INTAKER
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25“Ook kan het wel eens gebeuren dat de instructeur zegt dat het Nederlands 
onvoldoende is om bijvoorbeeld de screening af te nemen. Maar eigenlijk 
mag dat geen reden zijn. Er moeten mogelijkheden gezocht worden om 
die screening wel te doen.” 

INTAKER

2.2. Voorbereiding
Spreek – vooraleer je een technische screening aanvraagt – dit 
eerst altijd goed door met je werkzoekende klant. Baseer je op 
de beroepenfiches van de VDAB om zicht te krijgen op de nodige 
competenties voor zo’n beroep. Overloop deze met je klant en bekijk 
eventueel samen het bijhorende beroepenfilmpje. Vraag door op 
de technieken die hij gebruikt. Het is als consulent onmogelijk om 
alle competenties en nuances te kennen van elk beroep, dus neem 
gerust op voorhand contact op met de technisch instructeur om meer 
informatie op te vragen. Zo kan je nagaan wat er precies verwacht 
en getest wordt en kan je dit samen met je werkzoekende klant 
voorbereiden. Heb je een sociaal tolk geboekt voor de technische 
screening? Spreek dat goed door met de instructeur die de screening 
afneemt. Het werken met sociaal tolken heeft namelijk een impact 
op de duurtijd van de screening. Zo kan de instructeur daar in zijn 
planning rekening mee houden.
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26Niet elke technische screening is beschikbaar in elk opleidingscentrum 
in Vlaanderen. Dus voor sommige beroepen zal je werkzoekende klant 
zich moeten verplaatsten naar een andere regio of provincie. Als je 
dus een afspraak voor hem plant, zorg dat je ter voorbereiding samen 
doorneemt hoe hij op tijd op die plaats kan geraken.

3. Meertalige screeningsinstrumenten

Meer en meer organisaties ontwikkelen screeningsinstrumenten 
die geen of geen goede kennis van het Nederlands vereisen om 
competenties in kaart te brengen. Het is niet mogelijk om een volledig 
overzicht mee te geven, maar hieronder zijn alvast enkele interessante 
instrumenten om mee te experimenteren. 

 y De Europese Commissie ontwikkelde een meertalig instrument 
om ervaringen, kwalificaties, competenties en contextfactoren van 
anderstalige nieuwkomers in kaart te brengen. Ook nieuwkomers 
kunnen er een profiel aanmaken. Je kan ook een bestaand profiel 
importeren. Dit instrument is beschikbaar in 30 verschillende talen 
waaronder de talen van de EU. 

 y Het ESF project ‘Intercompetent’ ontwikkelde een competentie-
tool om de competenties van anderstalige nieuwkomers te 
herkennen en erkennen. Deze tool vraagt geen kennis van het 
Nederlands en is beschikbaar voor derden vanaf september 2018. 
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27Gebruikers worden gevraagd om de tool mee te evalueren. 
 y Het ESF project ‘Ieder Talent Telt’ ontwikkelde talenten-

beroepenfiches rond knelpuntberoepen in de social-profitsector 
(zorgkundige, verpleegkundige, huishoudhulp, kinderbegeleider, 
opvoeder gehandicaptenzorg, opvoeder bijzondere jeugdzorg, 
groot-keukenmedewerker, werkleider maatwerkbedrijf, socio-
cultureel werker, technoloog in medische beeldvorming, boek-
houder, ICT-medewerker, administratief medewerker). De 
beschrijving van deze beroepen werd vertaald naar het Engels,  
Frans, Russisch, Turks, Arabisch. Er hoort ook een talenten-
screeningstest bij.

 y Skilllab ontwikkelt een mobiele applicatie die werkzoekenden 
ondersteunt in het in kaart brengen van competenties en die ook 
jobaspiraties detecteert. Deze applicatie wordt momenteel nog 
uitgetest in Amsterdam maar zou in 2019 beschikbaar zijn voor het 
brede publiek. Meer informatie vind je hier.
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28FAQ’S 

1. Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?

Kwaliteitsvolle communicatie in een activeringstraject is uitermate 
belangrijk. Kwaliteitsvol communiceren betekent dat beide 
partijen, jij en je werkzoekende klant, elkaar goed begrijpen en zich 
genuanceerd kunnen uitdrukken. Je kan kwaliteitsvolle communicatie 
realiseren door taaldrempels weg te werken. Gebruik een reeks 
taaloverbruggende instrumenten zoals contacttalen, sociaal tolken, 
pictogrammen, … Het inzetten van deze instrumenten betekent niet 
dat je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, 
het is aanvullend. Deze bundel ondersteunt jou om als begeleider een 
laagdrempelige communicatie en toegankelijke dienstverlening te 
creëren. Je vindt er nuttige informatie zoals:

 y een beslismodel dat je helpt te beslissen wanneer een sociaal tolk 
in te schakelen, in het Nederlands te spreken, een contacttaal 
te gebruiken, enz. Je vindt er tips over duidelijke taal en een 
stappenplan dat toont welke ondersteuning je nodig hebt voor het 
gesprek met je cliënt;

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180221_Digitalepublicatie_communicatiewaaier_0.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180228_AII117_beslismodel.pdf
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29 y een waaier van bestaande instrumenten die je mondelinge 
communicatie ondersteunen en hun relevante achtergrond-
informatie zoals linken naar bestaand meertalig materiaal rond 
tewerkstelling, onderwijs, gezondheid, wonen, enz.

Volg de bijhorende vorming erbij waarin je leert werken met de tools 
en het beslismodel.
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302. Vereist versnelde activering een minimum- 
taalniveau Nederlands? 

Versnelde activering voor anderstalige nieuwkomers en vluchtelingen 
die nog bezig zijn met inburgering, betekent dat er geen bepaald 
taalniveau Nederlands vereist is om te starten met het uitstippelen 
van een traject naar de arbeidsmarkt. Het startpunt van versnelde 
activering is steeds een intake of kennismaking met de werkzoekende. 
Hiervoor zijn altijd mogelijkheden om taalbarrières te overbruggen 
(Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?). Dit bete-
kent echter niet dat je met iedere anderstalige werkzoekende 
inburgeraar meteen vervolgstappen zal kunnen zetten na die intake. 
Mogelijke vervolgstappen zijn helemaal afhankelijk van het be-
staande aanbod (beroeps)opleidingen, oriënteringsprogramma’s, 
vrijwilligerswerk, stages, werkplekleren en de arbeidsmarkt zelf. Dit 
vereist een aanpak op maat van iedere individu. Lees meer hierover  
over onder arbeidsmarktoriëntering, vrijwilligerswerk met professio-
neel perspectief, jobhunting en taalcoaching.
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32Anas - drukker, 34j, Syrië

“Toen we Anas in december 2016 voor het eerst zagen op de duo-intake, 
hadden we meteen door dat deze man van aanpakken wist. Hij had op dat 
moment al zijn NT2-niveau 1.2 afgerond, nam deel aan conversatielessen 
Nederlands en ook zijn diploma secundair onderwijs is al ingediend bij 
NARIC voor een gelijkschakeling. Ook spreekt hij goed Engels wat een extra 
pluspunt is. Hij zegt 15 jaar ervaring te hebben als drukker, bij 4 verschillende 
bedrijven in Syrië en in 2 andere in Turkije. Hij kan werken met verschillende 
digitale programma’s en leidde ook nieuwe medewerkers op. Hij weet goed 
wat hij wil en heeft zich op eigen houtje al heeft ingeschreven voor de 
opleiding drukker bij de VDAB. Zijn jobdoelwit is zeer duidelijk: ‘Drukker, 
want daar hou ik van’. Hij vraagt om een kans bij een werkgever zodat hij 
kan tonen wat hij in zijn mars heeft, maar zegt ook dat hij in januari eerst 
naar Iran moet om zijn terminaal zieke moeder te bezoeken. We spreken 
af dat als hij terug komt uit Iran, zullen bekijken hoe hij we zijn traject 
kunnen verderzetten. In maart 2017 komt hij terug bij ons en vermits hij 
ondertussen geen leefloon meer ontvangt van het OCMW, is zijn vraag naar 
werk dringend en lijkt de piste van een opleiding drukker een te lange weg. 
We besluiten na te gaan of er een opleidingscentrum is waar hij gescreend 
kan worden. Er is geen versnelde technische screening beschikbaar, maar 
in het opleidingscentrum van Turnhout kunnen ze hem screenen. Vermits 
zijn Nederlands en Engels behoorlijk goed zijn, gaat hij er dus alleen naar 
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33toe. Zijn screening is over het algemeen goed en de instructeur geeft het 
advies dat hij via een stage sneller op de arbeidsmarkt zal geraken dan via 
een opleiding. Onze jobhunter neemt hem in begeleiding en mede omdat 
hij ook zelf op zoek gaat naar vacatures en sollicitatiebrieven verstuurt, 
kan hij ook snel op gesprek bij een bedrijf in Peer waar ze hem een BIO-
stage aanbieden. Alleen is elke dag van Gent naar Peer pendelen een 
te grote drempel. Samen met de jobhunter zoekt hij verder en via een 
interimbedrijf in Deinze kan hij in mei 2016 starten als grafisch uitbreker 
in een bedrijf. Hij doet het er goed en werkt er graag. Zo graag zelfs dat 
als hij op een dag een accident heeft door iets zwaars op zijn voet te laten 
vallen, niet eens durft te zeggen dat hij de volgende dag naar de dokter 
moet. Maar eind goed al goed … en na een paar maanden biedt het bedrijf 
hem een contract van onbepaalde duur aan. Ook al is pendelen van Gent 
naar Deinze vrij goed haalbaar, besluit Anas op dat moment te verhuizen 
naar Deinze, waar hij tot op vandaag nog woont.” 

INTAKER 

wat

cases
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34Niazai – elektricien, 23j, Afghanistan
 

“Niazai komt in november 2017 op duo-intake. We zien meteen een sociale, 
jonge en gemotiveerde man. Hij is op dat moment twee jaar in België en 
een klein jaar in Gent. Zijn maatschappelijke oriëntatie heeft hij reeds 
afgerond en staat op punt om zijn NT2-niveau 1.2 af te ronden. Hij heeft 
dus al bijna zijn inburgeringsattest behaald. Zijn moedertaal is Pashtu 
maar hij spreekt ook Dari en een klein beetje Engels. Hij vertelt dat hij 
in Afghanistan zijn middelbaar diploma behaalde waarvan de aanvraag 
voor een gelijkschakeling al bezig is. Na zijn middelbaar volgde hij een 
cursus Office voor computers. Zijn werkervaring situeert zich op twee 
gebieden: hij doceerde twee jaar les ICT aan jongeren van 15 en 16 jaar en 
had een bedrijf als zelfstandige waarmee hij satellietantennes verkocht en 
installeerde. Hierdoor kan hij elektriciteitsplannen lezen en ook uitvoeren. 
Hij geeft tijdens de intake aan eerst zijn Nederlands te willen verbeteren 
en hoopt dan met de eventuele gelijkschakeling van zijn diploma in de 
ICT te werken. Zijn plan B is – als een gellijkschakeling van zijn middelbaar 
diploma onvoldoende is om de ICT te werken – werken als elektricien. We 
besluiten beide pistes te bewandelen. In afwachting van het resultaat 
van zijn diplomagelijkschakeling plannen we een versnelde technische 
screening voor anderstaligen residentiële elektriciteit in. De screening 
in januari 2018 duurt een uur waarin Niazai een goede indruk geeft. De 
instructeur ziet meteen dat hij ervaring heeft in elektriciteit, maar een 

wat

cases
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35beroepsopleiding is toch nog nodig om aan de eisen op de arbeidsmarkt 
te voldoen. Zijn motivatie en attitude zijn dik in orde en hij pikt snel 
de dingen op. Zijn Nederlands is echter te beperkt om meteen door te 
stromen naar de beroepsopleiding. Er wordt aangeraden om in afwachting 
van een intensieve opleiding elektriciteit mét extra taalcoaching die start 
in juni 2018, een cursus Nederlands voor technische beroepen (sector 2) te 
volgen. Niazai heeft geluk want in februari kan hij al een test afleggen die, 
als hij hiervoor slaagt, toegang verleent tot de nodige cursus Nederlands. 
Hij slaagt en een drietal weken later start hij dus met sector 2. Omdat zijn 
traject zo snel perspectief biedt en alle stukjes zonder te veel wachttijden 
zo mooi naadloos aansluiten, blijft zijn motivatie hoog. Mondeling gaat 
zijn Nederlands sterk vooruit, maar met begrijpend lezen heeft hij het 
moeilijker. Omdat de intensieve opleiding elektriciteit opstart begin juni, 
dient hij sector 2 stop te zetten. Beide zaken zijn niet te combineren, 
maar hij krijgt tijdens de opleiding elektriciteit taalcoaching. Wat ik als 
begeleider zo mooi vind hieraan is dat we trajecten in vergelijking met 
de reguliere activeringstrajecten voor anderstaligen bij de VDAB een stuk 
korter kunnen maken. Je ziet dat als je werkzoekende snel een concreet 
perspectief kan bieden, dat de motivatie hoog blijft. Krijgen ze het gevoel 
van de ene cursus naar de andere cursus te moeten, zonder duidelijk 
eindpunt, dan vinden ze het vaak een te lang traject, waardoor ze dreigen 
af te haken.” 

INTAKER 

wat

cases
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Werkgeversbenadering & jobhunting

Inleiding

Individuele jobhunting  

Prospectie bedrijven  

Cases  

FAQs  

Groepsmethodieken 
jobhunting  

Informeren en 
sensibiliseren  

1. Wat is het?   
2. Voor wie is het?  
3. Hoe doe je het?  

1.  Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?  
2. Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig?  
3. Wanneer schakel je een taalcoach in?  
4. Hoe bouw je een netwerk aan bedrijven uit?  
5. Hoe benader je bedrijven?  
6. Welke werkvloeren zijn goed voor anderstalige nieuwkomers?  
7. Wanneer kan je de nazorg afronden?  
8. Wat als de werkplek geen goede match blijkt?  
9. Hoe ga je om met psychosociale problemen?  
10. Mogen vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers werken?  
11. Op welke maatregelen kunnen werkgevers beroep doen?  
12. Hoe bouw je relaties uit met interimkantoren?  
13. Wat zijn aandachtspunten als je samenwerkt met interimkantoren?  
14. Hoe behoud je het overzicht van bedrijven?  
15. Hoe deel je openstaande vacatures?  
16. Kunnen sectororganisaties een rol spelen bij prospectie of jobhunting?  
17. Wat zijn aandachtspunten bij activering van asielzoekers?  

1.  Wat is het?  
2. Voor wie is het?  
3. Hoe doe je het?  

1. Case - Mouhanad, boekhouder, 35j, Syrië  
2. Case - Vinjole, poetsvrouw, 30j, Albanië  
3. Case - Zein, calculator, 27j, Syrië  
4. Case - Sulaiman, bandwerker, 19j, Afghanistan   

1.  Wat is het?  
2. Voor wie is het?  
3. Hoe doe je het?  

1.  Wat is het?  
2. Voor wie is het?  
3. Hoe doe je het?  

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


3

hoe

wie

Werkgevers-
benadering
& jobhunting

groeps-
methodieken 
jobhunting

prospectie 
bedrijven

informeren en
sensibiliseren

faqs

cases

Individuele 
jobhunting

wat

INLEIDING

In dit draaiboek gaan we dieper in op de werkgeversbenadering die we 
uitwerken rond versnelde activering van vluchtelingen en anderstalige 
nieuwkomers. Een werkgeversbenadering is het geheel aan acties die 
genomen worden om werkgevers(organisaties) actief te betrekken 
bij de tewerkstelling van werkzoekenden. In een werkgeversbenade-
ring benader je werkgevers – net zoals de werkzoekenden – als klanten 
en probeer je een brug of match te maken naar elkaars noden. Een 
werkgeversbenadering is een noodzakelijk sluitstuk van een effectief 
activeringsaanbod. Door hierop in te zetten, vergroot je en benut je 
maximaal het aanbod aan stageplaatsen, werkplekken en tewerkstel-
lingsplaatsen.
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Voor de werkgeversbenadering zetten we in op 3 sporen die met elkaar 
verbonden zijn: 

1. Jobhunting: hierbij vertrek je vanuit een concreet profiel van 
een werkzoekende en tracht je een match bij een werkgever te 
realiseren. We hanteren hier een mix van individuele acties op het 
niveau van de werkzoekenden en groepsmethodieken die resul-
teren in concrete matches op de arbeidsmarkt. Hier beschrijven 
we hoe je dit best aanpakt.

2. Koude prospectie: door langs te gaan bij bedrijven breng je er 
het aanbod van beschikbare jobs in kaart. Zo kan je  de noden 
van bedrijven en sectoren capteren en de link leggen naar de 
werkzoekenden die je begeleidt. Hier lees je hierover onze 
inzichten.

3. Informeren en sensibiliseren van werkgevers: dit houdt in 
dat je werkgevers en sectoren informeert en warm maakt om 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers aan te werven. 
Informeren en sensibiliseren is een actie die op een impliciete en 
expliciete manier in alle gebruikte methodieken een plaats krijgt. 
Hier lees je welke acties je hierover op poten kan zetten.

Individuele 
jobhunting

wat
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INDIVIDUELE JOBHUNTING

WAT IS HET?

De methodiek van individuele jobhunting vertrekt vanuit een 
specifiek profiel van een werkzoekende. De jobhunter gaat op maat 
van de competenties, ervaringen en aspiraties van de werkzoekende 
gericht op zoek naar een stage en/of job in het normaal economisch 
circuit (NEC). De finale doelstelling van jobhunting is een duurzame 
en passende match realiseren. 
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VOOR WIE IS HET?

Hoe detecteer je of een anderstalige nieuwkomer of vluchteling 
al dan niet klaar is voor de reguliere arbeidsmarkt? Dergelijke 
conclusies trekken is geen exacte wetenschap en deze criteria zijn 
dan ook bijzonder moeilijk af te bakenen. Veel hangt hier af van de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dus het helpt om te allen tijde 
te weten waar snel mogelijkheden liggen, zoals bij knelpuntberoepen 
(Prospectie bedrijven). Liggen de noden bij werkgevers hoog om 
vacatures in te vullen, dan kan dat sneller tot matchen leiden en 
dus voor deze doelgroep interessante mogelijkheden creëren. Dit 
betekent ook dat je soms een bepaald profiel klaar kan vinden voor 
de arbeidsmarkt voor één welbepaald beroep maar niet voor een 
ander. De jobdoelwitten van je werkzoekende klant en de noden bij 
werkgevers bepalen dus veel.

“Werk is belangrijk want je hoofd kan tot rust komen en je leert collega’s 
kennen en via die collega’s kan je informatie verzamelen en kan je beter 
integreren.” 

WEGENWERKER, 29 JAAR, ERITREA
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Desalniettemin hou je best rekening met onderstaande, niet-
exhaustieve criteria vooraleer je beslist een profiel toe te leiden naar 
het NEC. Eén of meerdere kunnen van toepassing zijn. Gebruik deze 
checklist ter ondersteuning.

Hij heeft één of meerdere vrij duidelijke jobdoelwitten in een specifieke sector. ja / nee

Hij heeft ervaring in de richting van zijn jobdoelwit of vatte hieromtrent opleiding of studies aan in zijn 
thuisland of elders.

ja / nee

Uit de intake en/of technische screening blijkt dat de technische vaardigheden in grote mate tegemoetkomen 
aan de technische competenties die de werkgever vraagt.

ja / nee

Zijn jobaspiratie komt tegemoet aan een aantoonbare ervaring en/of kwalificaties in een bepaald beroep. ja / nee

Hij is bijzonder gemotiveerd om zo snel mogelijk te werken. De werkzoekende voelt zich klaar voor deze 
instap in zijn traject.

ja / nee

Hij heeft een goed zelfinzicht en weet wat hij wel en niet kan. ja / nee

Hij heeft een zeer dringende vraag naar werk en staat niet open voor oriëntering, opleiding en vrijwilligerswerk, 
ook al zou hij hiermee gebaat zijn.

ja / nee

Hij heeft een jobaspiratie die aansluit bij een knelpuntberoep of een beroep waarvoor vacatures moeilijk 
ingevuld worden.

ja / nee

Hij weet welk soort werk hij wil doen, waar hij wil werken en dat wat hij zoekt realistisch is. ja / nee

Zijn randvoorwaarden rond psychosociaal welzijn, woning, verblijfsstatuut, e.a. zijn hanteerbaar en min of 
meer in orde om al rechtstreeks stappen te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt.

ja / nee

Er is een minimale vorm van mondelinge communicatie met de werkgever op de werkplek mogelijk, hetzij 
in het Nederlands, hetzij in een contacttaal of zelfs de moedertaal. Een anderstalige nieuwkomer laten 
meedraaien op een werkplek waarmee geen enkele vorm van communicatie mogelijk is, is te belastend voor 
een werkgever (Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig?).

ja / nee

wie

wat
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HOE DOE JE HET?

Er bestaan verschillende varianten op het vlak van jobhunting. 
Vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers die nog bezig zijn met 
inburgering vereisen over het algemeen de meest intensieve variant 
van jobhunting. Vermits de drempels om mee te draaien op de reguliere 
arbeidsmarkt bijzonder hoog zijn (Nederlands, mobiliteit, diploma’s, 
erkenning van competenties, randproblematieken, enz.), tracht je als 
jobhunter deze drempels zoveel mogelijk te verlagen.

“Niet alle werkgevers vragen hetzelfde, sommigen vinden Nederlands 
belangrijk, anderen weer niet. Ik heb het gevoel dat er altijd wel iets niet  
goed genoeg is om te kunnen werken. Ik heb bijvoorbeeld een vriend die 
Nederlands kan, een cursus bedrijfsbeheer heeft gedaan maar onlangs  
niet werd aangenomen omdat hij geen rijbewijs heeft.” 

NAAIER, 41 JAAR, SYRIË

Drempels
Nieuwkomers zijn nog Nederlands aan het leren en zijn zich in hun 
nieuwe land rond zowat alle levensdomeinen aan het oriënteren. 
Kennis van de mogelijkheden van de arbeidsmarkt, werk zoeken en 
solliciteren, van het hele reilen en zeilen dat bij het vinden van een job 
komt kijken, is er meestal niet of is zeer beperkt. Daarnaast zoeken ze 

wat
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vaak nog een betaalbare, kwaliteitsvolle woning, een school voor de 
kinderen, kampen ze met psychosociale problemen, … Dit alles heeft 
een enorme invloed op het vinden van en behouden van werk en hier 
voldoening uit halen. 

“Ik zou ons omschrijven als pasgeboren, we moeten nog alles uitzoeken,  
we moeten zoeken hoe de samenleving en de cultuur in elkaar zit. Werk is  
goed voor je Nederlands maar ook voor andere dingen. Het leert je ook 
de cultuur en het zorgt er ook voor dat je je gedachten kan verplaatsen  
waardoor het mentaal ook helpt.” 

ICT’ER, 27 JAAR, SYRIË

Ook ontbreekt het veel nieuwkomers aan een sociaal en professioneel 
netwerk. Vacatures worden vaak ingevuld via een netwerk. Ook deze 
factoren bemoeilijken de toegang tot de arbeidsmarkt.

Op maat begeleiden
Als jobhunter tracht je deze zaken te overbruggen met een intensieve 
en ‘op maat’-begeleiding en -toeleiding naar werkgevers. In de 
meeste gevallen neem je integraal de rol van de werkzoekende over 
bij het presenteren en profileren van de werkzoekende bij werkgevers. 
Afhankelijk van de zelfredzaamheid van een werkzoekende kan je hem 
al dan niet eigen opdrachten en verantwoordelijkheden geven in zijn 
zoektocht naar werk. 

hoe

wat
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“Mijn verwachting was dat het op alle vlakken beter ging 
zijn dan Eritrea en dat ze gingen luisteren naar mijn 
ervaringen en mij dan toch kansen geven maar dat bleek 
niet zo. Het is hier niet het militaire systeem maar er is 
wel een ander systeem dat voor hindernissen zorgt. De 
werkgevers maken verschillende hindernissen: ze zeggen 
dat je twee jaar ervaring moet hebben en dan moet je nog 
de taal kunnen. Ik heb bijvoorbeeld al 1 jaar ervaring in het 
buitenland maar dat geldt niet want het is buitenlandse 
ervaring. Dus sommige mensen hebben capaciteiten, ze 
kunnen het werk doen maar hun taalniveau is niet hoog 
genoeg. Doordat er zo veel hindernissen zijn hebben 
mensen niet veel hoop dat het wel zal lukken en dan hebben 
ze ook geen energie meer om nog te vechten.” 

WEGENWERKER, 29 JAAR, ERITREA

hoe
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Stappenplan
Hieronder beschrijven we in detail acht stappen die je kan nemen. Op 
deze website vind je handige checklists.

1. Intake werkzoekende

Krijg als begeleider een globaal zicht op de werkzoekende en ga na 
of stappen zetten naar het NEC een haalbare piste is (Voor wie is 
het?). Bevraag of de werkzoekende reeds in België of andere landen 
werkte. Besteed ook aandacht aan onbetaald werk, vrijwilligerswerk 
en opleidingen, enz. Breng deze ervaringen in kaart en benut ze in 
het verder uitdiepen van het jobdoelwit. Je kan hiervoor dit intake- 
formulier gebruiken of deze online tool. Deze laatste tool is  
beschikbaar in verschillende talen en geeft je op het eind van de 
intake een overzicht dat ook voor de werkzoekende toegankelijk is. 
Schat vervolgens in of er voor zijn jobdoelwit mogelijkheden zijn in 
het NEC en bouw hier op verder.

1
Intake

8
Opstart  

en nazorg

3
Terugkoppeling

jobfinding

6
Afstemmings-

gesprek

2
Jobfinding

7
Plaatsbezoek

4
Telefonisch

contact

5
Oriënterend

bedrijfsbezoek

hoe
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1.1. De intake zelf
Zorg ervoor dat je de intake in een aparte, rustige ruimte laat 
doorgaan. Het is belangrijk dat zowel de werkzoekende als jijzelf niet 
afgeleid worden. Als er te veel omgevingslawaai is, dan kan dit voor 
anderstalige werkzoekende een extra drempel zijn. Analyseer goed 
en best op voorhand of deze intake wel mogelijk is in het Nederlands 
en/of een contacttaal. Nieuwkomers die nog bezig zijn met hun 
inburgeringstraject zijn soms nog maar net gestart met Nederlandse 
lessen. Indien een gesprek in het Nederlands niet mogelijk is, boek 
dan een professionele sociaal tolk om bij de intake aanwezig te zijn. 
Een goed begrip tijdens deze intake is noodzakelijk. Enkel zo kan je 
duidelijk maken aan de werkzoekende welke de gezamenlijke stappen 
in zijn traject zijn. Uiteraard kan je bij sommige anderstaligen ook 
een contacttaal zoals het Engels of Frans gebruiken. Meer info over 
hoe je een sociaal tolk kan boeken, vind je deze bundel. Welke taal je 
best gebruikt op welk moment vind je onder Hoe communiceer je met 
anderstalige werkzoekenden?. Meer info over aandachtspunten bij 
een intake met een anderstalige werkzoekende vind je in het onder 
Competenties in kaart brengen.

Tijdens de intake stel je jezelf als jobhunter voor. Je legt uit dat je de 
werkzoekende zal ondersteunen bij het zoeken van een gepaste job en 
welke stappen dit inhoudt. Je legt uit dat je samen met hem zal proberen 
betaald werk te zoeken binnen realistische en haalbare grenzen. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180813_Digitalepublicatie_communicatiewaaier.pdf
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Vervolgens ga je in dialoog met de werkzoekende. Je brengt in kaart 
wat hij kan, wil en wat mogelijk is. Je gebruikt de reeds verzamelde 
info over de klant hier als vertrekpunt. De diagnose die je als jobhunter 
stelt, bestaat minstens uit deze onderdelen (Voor wie is het?)

 y Motivatie: de klant weet wat hij wil. De werkzoekende voelt zich 
voldoende klaar voor deze stap in zijn traject.

 y Zelfkennis: de klant weet wat hij (niet) kan.
 y Jobdoelwit: de klant weet welk soort werk hij wil doen, waar hij wil 

werken en dat wat hij zoekt realistisch is op basis van zijn ervaring.
 y Kwalificaties/kwaliteiten: deze zijn voldoende in relatie tot de 

jobaspiratie.
 y Belemmeringen: zijn er belemmeringen zoals medisch, 

kinderopvang, enz. die tewerkstelling in de weg staan of zijn deze 
belemmeringen hanteerbaar?

 y Verkooppunten: als jobhunter breng je de pluspunten van de 
werkzoekende in kaart waardoor hij voldoende aantrekkelijk is 
voor een potentiële werkgever.

 y Team: de werkzoekende aanvaardt jouw ondersteuning 
als jobhunter en je maakt onderling afspraken over de 
samenwerking.

Deze diagnose zorgt ervoor dat je van de werkzoekende een volledig 
beeld hebt. Je kan zijn kwaliteiten in kaart brengen. Op grond van de 
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diagnose kan je ook inschatten welke acties de werkzoekende zelf 
kan doen, welke rol je hem daarin kan geven en hoe je hem verder 
ondersteunt. Is de werkzoekende zelfredzaam genoeg, dan kan 
hij voornamelijk zelf het heft in handen nemen door bijvoorbeeld 
zelfstandig te solliciteren en vacatures te zoeken. Je maakt gezamen-
lijk afspraken over wie wat gaat doen en waarom. 

1.2. Opstap en verfijning van jobdoelwit
Vermits het over versnelde activering van nieuwkomers gaat die nog 
bezig zijn met inburgering, is het belangrijk dat de werkzoekende 
akkoord gaat om effectief stappen richting het NEC te zetten. 
Sommige inburgeraars verkiezen eerst hun inburgeringsverplichtingen 
af te werken vooraleer stappen richting werk te zetten. Je geeft aan 
dat jij als jobhunter in eerste instantie naar betalend werk streeft. 
Benadruk dat hiervoor soms een betaalde of niet-betaalde stage bij 
een werkgever als opstap naar betaald werk nodig is. Gebruik zeer 
concrete voorbeelden als je het hebt over vinden van betaald werk en 
stages als opstap. Geef voorbeelden van andere werkzoekende klanten 
die een dergelijk traject aflegden en nu betaald werk hebben. Stages 
zijn een manier om ingang te vinden op de reguliere arbeidsmarkt 
en vooral een manier om aan de werkgever te tonen wat je kan. Door 
succesverhalen te gebruiken, kan je ook de werkzoekende overtuigen 
van het belang van deze tussenstap.
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“Veel nieuwkomers zijn enorm zoekende op de arbeidsmarkt. Voor hen is 
werk altijd betaald werk. Verschillen tussen NEC, sociale economie, interim 
en de instellingen die daarbij horen zijn hen helemaal vreemd. Als je hen 
vraagt hoe ze in hun thuisland werk vonden, dan was dat via via, een beetje 
van dit en van dat. Instellingen zoals de VDAB en het OCMW hebben ze 
daar niet.” 

JOBHUNTER

In sommige gevallen is er nog een verfijning in het jobdoelwit nodig. 
Zo kan iemand aangeven dat hij in de ICT-sector wil werken, maar dan 
is het nog niet duidelijk welke soort job hij daarin wil of kan doen. Het 
verder verfijnen van het jobdoelwit kan dus een taak van de jobhunter 
zijn. Dit vraagt vaak meer gesprekken dan enkel de intake. 

“Ik heb ook een opleiding gevolgd voor heftruckchauffeur en heb het 
certificaat. Maar dan wordt er ook telkens weer naar ervaring gevraagd 
en ik heb daar geen ervaring in. Dus ik heb overal gezocht maar nu heb ik 
gewoon opgegeven. Nu blijkt dat ervaring het belangrijkste is: sommigen 
zeggen dat je ervaring moet hebben, anderen dan iets anders en ga zo 
maar door.” 

MAN, WEGENWERKER, 29 JAAR, ERITREA
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Op het einde van de intake leg je samen met de werkzoekende 
meteen een tweede afspraak vast. Dit plan je gemiddeld twee 
weken na de intakedatum. Gebruik best een afsprakenkaartje met je 
contactgegevens. Dit werkt goed als herinnering en visualiseert jullie 
volgende afspraak. Indien de competenties van de werkzoekende 
het toelaten, kan je in deze fase als jobhunter ook al tonen hoe de 
klant zelf vacatures kan zoeken (bv. op computer). Je kan ‘huiswerk’ 
meegeven om bij de volgende afspraak gevonden vacatures mee 
te brengen.Controleer steeds de verblijfsdocumenten van de werk-
zoekende. Zijn verblijfskaart én – afhankelijk van het verblijfsstatuut 
van je werkzoekende – arbeidskaart dienen geldig te zijn (Mogen 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers werken?). 

1.3. In kaart brengen en informeren van andere instanties
Breng ook de stand van zaken van het inburgeringstraject van je 
werkzoekende in kaart. Wanneer heeft hij NT2-lessen, welk niveau volgt 
hij, in welke school, enz? Volgde hij reeds Maatschappelijk Oriëntatie 
(MO) of nog niet? Wie is zijn trajectbegeleider bij inburgering? Het is 
belangrijk om alle begeleidingsinstanties (inburgering, OCMW, NT2-
school, opvangcentrum…) waar je werkzoekende klant ook begeleiding 
krijgt, over deze versnelde activering in te lichten. Op die manier 
stem je af met hen en kan je ervoor zorgen dat alle actoren een zelfde 
boodschap brengen ten aanzien van de werkzoekende.
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Erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden hebben meestal een 
leefloon. Hun maatschappelijk assistent van het OCMW inlichten en 
ermee op dezelfde lijn staan over versnelde activering is een belangrijk 
succescriterium voor een geslaagde versnelde activering. Zorg er bij 
asielzoekers die nog in een opvangcentrum verblijven voor dat de 
assistent van het centrum op de hoogte is. Ook de trajectbegeleider, 
MO-docent en NT2-school inlichten over dit traject is belangrijk. Licht 
deze begeleiders ook telkens in over de voortgang van je jobhunting, 
want vanuit hun opdrachten kunnen zij hierin een rol spelen. Licht 
de werkzoekende klant ook in dat je met deze begeleiders gegevens 
zal uitwisselen. Versnelde activering houdt in dat er veel stappen 
in verschillende trajecten tegelijkertijd plaatsvinden. Dit kan het 
programma van een nieuwkomer enorm zwaar maken.

“Er zijn momenten dat je niets te doen hebt en dan momenten dat je veel 
vragen krijgt. Er was een moment dat er vijf organisaties aan mij aan het 
trekken waren: het huis van het Nederlands, inburgering, de opleiding …” 

WEGENWERKER, 27 JAAR, ERITREA

Stel per klant een opvolgingsfiche op waarin je alle basisinfo opneemt 
en de stappen die je onderneemt in de begeleiding beschrijft. Deze 
opvolgingsfiche is een houvast voor jezelf en andere professionals om 
de ondernomen stappen tijdens de begeleiding in kaart te brengen.
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Krijg je als begeleider deze werkzoekende doorgestuurd van een 
collega en was je zelf niet aanwezig bij de eerste intake? Benut 
dan de informatie uit de basisintake van je collega en overloop dan 
nogmaals de jobdoelwitten en voorgaande werkervaring.
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2. Jobfinding

Jobfinding betekent heel gericht op zoek gaan naar werkplekken die 
bij het profiel van de werkzoekende klant passen. 

Je kan – afhankelijk van de mogelijkheden van de werkzoekende – hem 
hier zelf een actieve rol in geven. Stimuleer de werkzoekende dus zeker 
om – terwijl jij als jobhunter ook op zoek gaat – in zijn (informele) 
netwerk rond te vragen over mogelijkheden in bedrijven. Dit is bij de 
doelgroep prille nieuwkomers geen evidentie. Bij het merendeel van 
de vluchtelingen of anderstalige nieuwkomers ontbreekt het juist aan 
dit netwerk, vandaar de nood aan een zeer intensieve ondersteuning. 
Toch blijft het belangrijk om hem ook zelf een rol te geven in dit proces. 
Het verhoogt de zelfredzaamheid en helpt bij de bewustwording over 
hoe je een job kan vinden. 

Ondertussen ga je als jobhunter via je eigen netwerk op zoek naar 
geschikte werkplekken. Je kan dit op veel manieren doen: gericht 
naar vacatures zoeken, sectororganisaties en bedrijven waarbij je op 
prospectie ging contacteren, enz. 

Je vertrekt bij je zoektocht naar een geschikte werkplek best vanuit 
openstaande vacatures, dat geeft je een concrete aanleiding om het 
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bedrijf te contacteren. Daarnaast kan je op basis van een inschatting 
van de mogelijkheden die een bedrijf biedt, bedrijven contacteren 
waar geen openstaande vacature is. Je put hiervoor uit de beschikbare 
vacatures via klassieke kanalen (VDAB-website, websites van bedrijven, 
interimkantoren …) én uit het geheel aan bedrijfscontacten dat je via 
de koude prospecties en netwerken (Prospectie bedrijven) hebt. 

“Als je een vacature hebt om van te vertrekken, geraak je altijd veel 
gemakkelijker binnen in een bedrijf. Je hebt dan een aanleiding om te 
bellen. Je kan ook vooraf de vacature bestuderen en hier heel concreet op 
ingaan. Dat hebben bedrijven graag.” 

JOBHUNTER

Heel wat jobs worden nooit gepubliceerd in vacatures dus het benut-
ten van je eigen professioneel en persoonlijk netwerk als jobhunter is 
vaak iets wat snel tot resultaat leidt. Deel dus met je directe collega’s 
gegevens van bedrijven die openstaan voor kwetsbare doelgroepen 
die door bedrijfsconsulenten en verschillende begeleidingsinstanties 
verzameld werden (Hoe bouw je een netwerk aan bedrijven uit?). 
Bespreek samen het profiel van werkzoekenden die je begeleidt en 
zie wat er uit de bus komt. Op die manier bouw je aan je archief van 
bedrijven waarop je als jobhunter kan terugvallen. Jobs die nooit 
gepubliceerd worden, zijn vooral een voordeel voor deze doelgroep 
vluchtelingen. Op die manier dient je werkzoekende klant niet te 
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‘concurreren’ met andere sollicitanten die een beter cv hebben, 
zichzelf beter kunnen verkopen, niet anderstalig zijn, enz.

3. Terugkoppeling jobfinding

Een tweetal weken na de intake kom je terug samen met de 
werkzoekende. De bedoeling van dit gesprek is dat beide partijen hun 
stand van zaken terugkoppelen over het jobfinding. Het is belangrijk 
dat je als jobhunter steeds een concreet resultaat kan voorleggen 
tijdens dit gesprek. Kan je geen resultaten voorleggen, dan werkt dit 
demotiverend voor de werkzoekende. Het heeft mogelijks ook impact 
op de vertrouwensrelatie die je met hem nog aan het opbouwen bent. 

Was het jobdoelwit tijdens de intake voldoende duidelijk, dan 
overloop je de jobmogelijkheden die jullie in kaart brachten. 
Vertrekken vanuit een concrete vacature maakt dit een zeer tastbare 
stap. Je kan de vacatures die de werkzoekende of die je zelf vond, 
overlopen en bespreken. Indien er geen vacature is en je vertrekt 
vanuit informatie uit netwerken, lijst dan namen van bedrijven op en 
breng het takenpakket van de mogelijke functies in kaart. Zo maak 
je de mogelijkheden concreet en tastbaar. Gaat de werkzoekende 
akkoord met de vacatures of werkplekken, dan kan je overgaan naar 
de volgende stap en telefonisch contact opnemen met de werkplek.
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Indien het jobdoelwit na de intake onvoldoende duidelijk was, dan 
dient dit gesprek hiervoor. Als jobhunter schets je op dit moment 
wat je de voorbije periode aan jobmogelijkheden onderzocht hebt.  
Dit werkt het best als je enkele concrete jobmogelijkheden kan 
toelichten. Deze stap werkt ook sensibiliserend indien de werk-
zoekende een onrealistisch jobdoelwit voor ogen heeft.

4. Telefonisch contact met werkgever

Vertrek je van een concrete vacature of een werkplek waarvan je weet 
dat er beschikbare posities zijn, dan is de volgende stap telefonisch 
contact opnemen met werkgever. Afhankelijk van de vooruitgang 
in je traject, kan dit al dan niet tijdens dezelfde afspraak waarbij je 
terugkoppelt over het jobfinding. De doelstelling van dit telefonisch 
contact is – indien de werkzoekende interesse heeft om er te werken 
– een bedrijfsbezoek vast te leggen en de interesse van de werkgever 
te wekken. Tijdens het telefonisch contact voer jij als jobhunter het 
woord in het bijzijn van de werkzoekende. Dit telefonisch contact 
zorgt ervoor dat de werkzoekende betrokken blijft bij zijn zoektocht 
naar werk. Zet je telefoon op luidspreker zodat je klant dit gesprek kan 
meevolgen. Spreek wel duidelijk op voorhand af dat jij als jobunter het 
woord gaat voeren. Contacteren van bedrijven lukt best als je weet 
dat er openstaande vacatures zijn, dan heb je een snelle toegangs-
poort. Indien je niet vertrekt vanuit een openstaande vacature, bel 
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dan op voorhand als jobhunter al eens de werkgever op om te vragen 
of er beschikbare plaatsen zijn. 

“Als er vacatures zijn, dan heb je een heel concrete aanleiding om die 
werkgever te bellen. Je geraakt sowieso gemakkelijker binnen en er is 
meer luisterbereidheid. Bellen naar een bedrijf zonder dat je weet of er 
vacatures zijn, is in die zin moeilijker.” 

JOBHUNTER

Bouw je telefonisch contact als volgt op:
1. Je stelt jezelf heel kort voor als jobhunter van je werkzoekende 

klant. Je geeft aan dat je de werkplek kent o.b.v. een vacature of via 
je netwerk. Zorg dat je de juiste verantwoordelijke in het bedrijf 
kan spreken die verantwoordelijk is voor werving en selectie. In 
grote bedrijven kan dit laatste best wel eens moeilijk zijn. Dus 
vraag hierop door of je met de juiste persoon contact hebt. 

2. Je gaat na of de werkgever nog steeds op zoek is naar personeel.
3. Je bevraagt specifieke zaken uit de vacature zoals het hebben van 

een rijbewijs, de nodige kennis van het Nederlands, … m.a.w. je gaat 
als jobhunter op zoek naar de spelingsruimte over de gevraagde 
competenties en voorwaarden verbonden aan de functie. 
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“De interims vragen een rijbewijs, ze vragen in de eerste plaats niet naar 
je competenties of je ervaring maar naar het rijbewijs en dat is niet goed. 
Het werk dat ik kan doen, kan misschien twee mensen besparen, maar ze 
vragen altijd eerst het rijbewijs.” 

HOUTBEWERKER, 48 JAAR, SYRIË

4. Vervolgens vraag je of je als jobhunter mag langskomen voor een 
oriënterend plaatsbezoek, vooral om beter zicht te krijgen op de 
jobinhoud en werkcontext in functie van een zo goed mogelijke 
match. Geef aan dat je dit oriënterend bedrijfsbezoek best plant 
wanneer er hiervoor bij de werkgever tijd en ruimte is. Stel je dus 
als jobhunter zeer flexibel op. Een rustige plek waar je samen even 
aan tafel kan zitten, is ook aangeraden. Sommige werkvloeren, 
zoals een bakkerij of slagerij, lenen zich daar niet altijd toe. Een 
oriënterend bedrijfsbezoek duurt maximum een uur en je hebt 
ongeveer 30 minuten nodig om goed zicht te krijgen op de functies 
en werkvloer (Oriënterend bedrijfsbezoek).

Hou dit telefonisch contact kort. Het is niet de bedoeling dat je de 
werkzoekende nu al voorstelt aan de telefoon. In dit contact moet je 
je vooral als jobhunter profileren. Het kan helpen om aan te geven dat 
je een jobhunter bent specifiek voor vluchtelingen of anderstalige 
nieuwkomers, als je op voorhand weet dat de werkgever openstaat 
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om aan deze doelgroep kansen te geven. Vluchtelingen als groep 
hebben over het algemeen een positief imago. Ze staan gekend 
als gemotiveerde werkers en dat kan bij een werkgever een zekere 
opening creëren. Let wel: blijf vooral benadrukken dat je klanten 
gemotiveerd zijn en een goede werkkracht voor de werkgever kunnen 
zijn. Het feit dat het vluchtelingen zijn is voor werkgevers bijkomstig. 
Werkgevers zijn vooral op zoek naar goede werkkrachten. Vermelden 
dat je een jobhunter voor vluchtelingen bent, kan ook een manier zijn 
om polshoogte te krijgen van de visie en attitude van werkgever t.a.v. 
deze doelgroep.

“Werk en Nederlands zijn zeer belangrijk om te integreren. Mensen zeggen 
ook dat wanneer iemand niet werkt dat die lui is en de hele dag zit te slapen, 
dus werk is toch wel belangrijk.” 

MAN, METAALOPLEIDING, 23 JAAR, IRAK

Stuur na het telefoongesprek nog een mail naar je contactpersoon 
met de bevestiging van jullie afspraak. Na het telefonisch 
contact spreek je met je klant door wat er allemaal gezegd 
werd en wat de vervolgafspraken zijn. Gezien je klanten nog 
Nederlands aan het leren zijn, is het voor velen geen evidentie het 
telefoongesprek helemaal te vatten. Leg na het geplande bedrijfs- 
bezoek een nieuwe afspraak vast met je klant om terug te koppelen 
over je bedrijfsbezoek.
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5. Oriënterend bedrijfsbezoek

Het oriënterend plaatsbezoek doe je vooral om beter zicht te krijgen 
op de jobinhoud en werkcontext in functie van een zo goed mogelijke 
match. Een oriënterend bedrijfsbezoek kan je globaal opdelen in 3 
fases.

5.1. Kennismaking
Je start je kennismakingsgesprek om je voor te stellen. Hou dit kort en 
bondig, maar zorg dat onderstaande elementen wel aan bod komen.
 
Je vermeldt duidelijk wat jouw aanbod is. Je legt uit welke ondersteu-
ning je als jobhunter aan de werkgever geeft zoals aanbieden van stage- 
en tewerkstellingsmogelijkheden en ondersteuning tijdens en na een 
stage, opleiding op de werkvloer of tewerkstelling. Je kan hiervoor 
een prospectiemap gebruiken waarin je ook folders over dat aanbod 
hebt. Zorg dat je folders hebt over onder meer de nodige arbeidskaar-
ten van vluchtelingen of met uitleg over tewerkstellingsmaatregelen. 
Voor vluchtelingen bestaat er geen specifiek aanbod aan voordelige 
maatregelen om hen in dienst te nemen, maar de werkgever kan wel 
beroep doen op andere maatregelen die voordelig zijn (Op welke 
maatregelen kunnen werkgevers beroep doen?). Je geeft aan dat je als 
jobhunter ook ondersteuning biedt aan werkzoekende én werkgever 
zoals job- en taalcoaching van de klant op de werkvloer. 
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Ga vervolgens over op een succesverhaal over de activering van een 
vluchteling. Idealiter kan je een succesverhaal in een gelijkaardig 
bedrijf of in hetzelfde bedrijf benoemen. Benoem ook de elementen 
die ervoor zorgden dat dit een succesverhaal was. Bijvoorbeeld: dat 
de werkzoekende bijzonder gemotiveerd was, dat de werkplek voor 
een goed onthaal of een peter-meterschap zorgde om de vluchteling 
welkom te doen voelen.
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5.2. Jobinhoud en bedrijf
Vraag vervolgens aan de werkgever welke functies er beschikbaar zijn. 
Probeer zicht te krijgen op de inhoud hiervan en ook op de werking, 
cultuur en visie van het bedrijf. Je kan hiervoor de checklist voor 
prospecties gebruiken. Je moet als jobhunter vooral in kaart kunnen 
brengen of de job en het bedrijf tot een match met je werkzoekende 
klant kunnen leiden. Bereid je inhoudelijk zo veel mogelijk voor. Als 
je vertrekt vanuit een concrete vacature, zorg dan dat je die als basis 
neemt. Breng zeker ook in kaart of er, naast de functie van de vacature, 
nog andere functies in het bedrijf zijn. Win op voorhand voldoende 
informatie in over het bedrijf: wat doen ze, wat is hun visie, … Dat zijn 
elementen die ook kunnen helpen om het bedrijf te overtuigen.

5.3. Introductie van werkzoekende 
Leid vervolgens het gesprek naar de reden waarom je contact opnam 
met de werkgever en schakel over naar je werkzoekende klant. Je stelt 
hem op een positieve manier voor. Je moet je werkzoekende klant 
verkopen, maar ook eerlijk zijn over mogelijke werkpunten. 

Taaldrempel
Bij de activering van anderstalige vluchtelingen is de kennis van het 
Nederlands voor veel werkgevers een drempel. Geef dan zeker mee 
dat taalcoaching op de werkvloer een hulpmiddel is. Ook bedrijven 
kunnen ondersteuning krijgen over hoe met die anderstaligheid om 
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“Ik denk dat het Nederlands soms een obstakel vormt die 
niet nodig zou zijn gezien er veel mensen zijn met ervaring 
die niet kunnen werken door de taal. Werkgevers zouden 
wat meer moeite kunnen doen om te werken met mensen 
die het Nederlands niet helemaal machtig zijn, want nu 
zijn er mensen die ervaring hebben en die weten wat ze 
doen maar die gefrustreerd geraken omdat ze enkel in 
een fabriek kunnen werken en werk moeten doen dat ze 
niet graag doen om toch te kunnen overleven. […] Dat je 
geweigerd wordt door je taalniveau is een situatie die je 
blokkeert waardoor je zelfs geen zin meer hebt om met 
mensen te praten.” 
MAN IN VERKOOPSOPLEIDING, 27 JAAR, KAMEROEN
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te gaan. Overtuig dus de werkgever dat dit weg te werken drempels 
zijn door mee te draaien op de werkvloer. Benadruk het belang van 
taalcoaching vanaf de start op een werkvloer. Wapen je dus voldoende 
inhoudelijk om hierover in gesprek te gaan. Deze lectuur is aan te 
raden: Handreiking Taal en Veiligheidsrisico’s, Praktijkvisie Taal en 
Radicaal voor Taal - Taal leren op de werkvloer.

“Onlangs hoorde ik van een Eritrese lasser dat hij eerst ook heel veel 
Nederlands had moeten leren, dan 6 maanden een opleiding tot lasser 
volgde en nu werkt in een bedrijf in de Gentse haven dat grote metalen 
constructies bouwt. Hij werkt er samen met veel migranten bij het laagste 
niveau van de lassers. Zijn leidinggevenden zijn allemaal Oostblokkers die 
geen woord Nederlands spreken en zich behelpen met gebrekkig Engels. 
Deze Eritrese man vroeg me waarom zij dan geen Nederlands moeten 
leren, is dat dan wel goed voor de veiligheid? Dat is de realiteit op sommige 
werkvloeren vandaag!” 

VRIJWILLIGE WOONBUDDY VAN EEN VLUCHTELING

Let wel: zorg dat je met de werkgever eerst vertrouwen opbouwde en 
de kwaliteit van de kandidaat naar voren schoof, vooraleer je moge-
lijke drempels zoals anderstaligheid en mobiliteit benoemt. Op die 
manier bestaat er een openheid en bereidheid vanuit de werkgever 
om na te denken over mogelijkse oplossingen. 
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Selectieprocedures
Je dient tevens zicht te krijgen op de eventuele selectieprocedure. 
Indien het bedrijf met een standaard selectieprocedure werkt – zoals 
vaak het geval bij grote bedrijven - detecteer dan in deze procedure 
de mogelijke drempels voor je werkzoekende klant. Gezien de meeste 
selectieprocedures zeer talig van aard zijn en een goede kennis van 
het Nederlands vragen, is dit vaak een struikelblok voor anderstaligen. 
Grote bedrijven of interimkantoren werken bijvoorbeeld met een 
telefonische screening, wat een groter struikelblok is dan een 
persoonlijk face-to-facegesprek. Wees transparant hierover, benoem 
die drempels en geef aan dat ze op die manier een gemotiveerde 
kandidaat mislopen. Breng in kaart waar er spelingsruimte is in die 
selectieprocedure en suggereer – indien hier een openheid voor is – 
alternatieven voor deze standaard selectieprocedure. 

Ook stages (korte of langere) kunnen werkgevers overtuigen. Stages 
zijn een manier om meteen op de werkvloer zichtbaar te maken wat 
een kandidaat inzake competenties in zijn mars heeft. Het is een 
waardevolle manier om mogelijke drempels rond anderstaligheid bij 
de selectieprocedures te overwinnen. 

Kennismaking mogelijk?
Als je voldoende wederzijds vertrouwen realiseerde tijdens het 
gesprek en je gelooft in een goede match, benadruk je nog eens 
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de troeven van je klant. Je vraagt of er een informele kennismaking 
mogelijk is tussen de werkzoekende, werkgever en jezelf als jobhunter 
(Plaatsbezoek). 

Als je merkt dat de werkgever o.b.v. jullie gesprek geen interesse 
heeft, dan heeft het niet veel zin om aan te dringen. Probeer vooral 
de reden te achterhalen en vraag of je op een ander moment wel nog 
verder contact kan opnemen.

Enkel indien je de werkgever en -plek reeds goed kent door vorige 
samenwerkingen, kan je eventueel deze stap overslaan en meteen 
samen met je werkzoekende klant een plaatsgesprek bij de werkgever 
plannen. Doe dit enkel als je zeker bent dat de werkzoekende past bij 
de werkplek. In het geval dat een werkgever heel dringend mensen 
nodig heeft, kan je hier ook een uitzondering op maken.

6. Afstemmingsgesprek 

Na het oriënterend bedrijfsbezoek koppel je de verzamelde infor-
matie en ervaringen terug naar je werkzoekende klant. Je legt uit 
over welk soort bedrijf het gaat, wat de functie inhoudt, wat voor- en 
nadelen zijn … Wees transparant en eerlijk over wat het takenpakket 
inhoudt. Het is belangrijk dat de werkzoekende een goed beeld krijgt 
op wat van hem verwacht wordt. Geef aan dat de werkgever de klant 
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tijd zal geven om een aantal zaken op de werkvloer te leren, maar geef 
duidelijk mee dat daar tegenover ook een aantal verwachtingen staan. 

Neem steeds een ondersteunende rol aan. Je bekijkt als jobhunter 
samen met je klant of dit een goede match kan zijn. Uiteindelijk 
moet de werkzoekende zelf beslissen of hij wil kennismaken met de 
werkplek. Als de werkzoekende wil kennismaken met het bedrijf, kan 
je het Plaatsbezoek samen voorbereiden. 

Het plaatsbezoek is een sollicitatiegesprek. Het vereist dus voorberei-
ding en je coacht hierin de werkzoekende. Indien nodig stellen jullie 
samen een cv en/of motivatiebrief op. Je geeft individuele sollicitatie- 
training door tips & tricks mee te geven hoe je je best voorstelt. Je 
schenkt extra aandacht rond het tonen van de motivatie. Motivatie om 
te werken is voor een werkgever vaak niet toereikend. Belangrijk is dat 
je werkzoekende klant goed kan aantonen waarom hij bij een bepaald 
bedrijf wil werken. Dit laatste blijkt bij deze doelgroep een uitdaging.

Maak als voorbereiding op het plaatsbezoek duidelijke afspraken 
over wat de uitkomst moet zijn van het bezoek. Er als jobhunter zelf 
aanwezig zijn, is een belangrijk succescriterium. Maak dus duidelijke 
afspraken over welke rol jullie beiden opnemen.
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7. Plaatsbezoek

Het plaatsbezoek heeft als doel een jobmatch te realiseren. Tijdens 
dit bezoek leren de werkzoekende en werkgever elkaar kennen en 
gaan beide partijen na of ze met elkaar willen samenwerken. Ben je 
als jobhunter aanwezig bij het plaatsbezoek, dan bestaat jouw rol er- 
in om ondersteuning te bieden. 

“Er zijn inderdaad veel mensen uit Irak en Syrië die in hun thuisland zeer 
veel ervaring hebben en dan hier komen en zich nog moeten bewijzen via 
diploma’s en opleidingen. De werkgever wil je niet snel geloven, je moet 
ook bewijzen wat je zegt: het moet altijd op papier staan. Als ik bij een 
werkgever ga en zeg: ‘ik werkte vroeger in de metaal’ dan zou dat niet 
voldoende zijn voor de werkgever, hij zou mij niet meteen geloven.” 

MAN, METAALOPLEIDING, 23 JAAR, IRAK

7.1. Neutrale, ondersteunende rol
Bij de doelgroep nieuwkomer-vluchtelingen ben je best steeds bij 
het plaatsbezoek aanwezig. Voor het merendeel van de anderstalige 
nieuwkomers is het plaatsbezoek een eerste ervaring met solliciteren 
en kennismaking met een werkplek. Een sollicitatiegesprek in het 
Nederlands voeren vormt een extra uitdaging want het vereist een 
bepaald niveau en specifieke kennis van het Nederlands. Het is een 
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grote stap voor de meeste nieuwkomer-vluchtelingen. Jouw aanwezig-
heid als vertrouwenspersoon geeft een zeker houvast waarop ze  
kunnen terugvallen. Aanwezig zijn als jobhunter heeft ook als voordeel 
dat je je werkzoekende klant in interactie ziet met een werkgever. 
Hierdoor kan je de werkzoekende achteraf wijzen op belangrijke 
aandachtspunten bij een sollicitatiegesprek en dus globaal beter 
coachen. Het stelt jezelf als jobhunter ook beter in staat om achteraf 
bij de werkgever door te vragen waarom hij iemand al dan niet in 
dienst neemt.

Je leidt het gesprek tussen werkgever en –zoekende in goede banen. 
Je bewaakt of de kwaliteiten en verkooppunten van de werkzoekende 
voldoende aan bod komen. Je zorgt ervoor dat er verbanden gelegd 
worden naar de noden en verwachtingen van de werkgever. Krijgen 
bepaalde zaken onvoldoende aandacht, dan kan je ze als jobhunter 
zelf nog eens extra in de verf zetten.

Probeer ook samen met je werkzoekende klant het traject naar het 
bedrijf een keertje af te leggen, zo is die voorbereid op een eventuele 
tewerkstelling. Mobiliteit is voor veel nieuwkomer-vluchtelingen een 
knelpunt en struikelblok op vlak van tewerkstelling. Het rijbewijs 
uit het thuisland van de doelgroep wordt in België niet altijd gelijk-
geschakeld. Veel nieuwkomers kennen het openbaar vervoer netwerk 
nog niet zo grondig. Door samen naar de werkplek te gaan, werk je 
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aan hun zelfredzaamheid om het de volgende keer alleen te doen. 
Tegelijkertijd geeft het hen een duidelijk idee welk traject ze zullen 
moeten afleggen bij een eventuele tewerkstelling, hoe lang ze 
onderweg zullen zijn, welke bussen ze moeten nemen, enz. Als de klant 
zelf een wagen heeft, gebruik dan zijn wagen hiervoor. 

7.2. Afronding en vervolg
Komen de partijen tijdens het plaatsbezoek overeen om met elkaar 
samen te werken, maak dan meteen praktische afspraken over de 
opstart en bied als jobhunter de nodige ondersteuning aan. 

Vragen de werkgever en/of werkzoekende nog extra bedenktijd, 
spreek dan een datum af tegen wanneer je reactie kan verwachten. 
Heb je tegen de afgesproken datum nog niets gehoord? Neem dan 
contact op met de werkgever en/of -zoekende. 

Ga na het plaatsbezoek altijd samen met je werkzoekende klant terug 
weg. Vraag geen feedback aan de werkgever waar je werkzoekende 
klant bij is. Het is belangrijk dat je tijdens het plaatsbezoek je 
neutrale positie bewaakt. Ook de werkgever is je klant en je moet die 
duidelijk maken dat je er ook bent om zijn noden in te vullen. Op de 
terugweg kan je met de werkzoekende klant al polsen wat hij van het 
plaatsbezoek vond.
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Indien één van of beide partijen niet willen samenwerken, vraag dan 
altijd goed door naar de reden. Afhankelijk van de reden, kan je bij 
de werkgever en/of –zoekende alsnog proberen weerstanden weg te 
werken. Steek hier enkel tijd in als het hanteerbare weerstanden zijn 
waarbij enigszins spelingsruimte is. 

“Nu denk ik, ‘Amai het ging snel’. Maar drie maanden geleden zat ik de 
hele tijd thuis, wist niet wat ik moest doen en wou ik gewoon beginnen, de 
tijd ging zeer traag. Maar als ik nu bekijk wat ik gedaan heb in de zeven 
maanden ben ik wel blij. Het was snel maar dat was voor mij heel goed.” 

BURGERLIJK INGENIEUR, 27 JAAR, SYRIË

“Ik vind dat er té veel nadruk op de kennis van het Nederlands wordt gelegd. 
Ja, ik beloof het: ik zal verder oefenen. Maar iedereen lijkt ervan uit te 
gaan dat je in 6 maanden vloeiend een taal leert. Terwijl het jaren duurt. 
Ondertussen wil ik werken. Mijn Engels is goed. Daar kunnen we toch op 
verder bouwen?” 

ARCHITECT, 31J,  SYRIË 
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8. Opstart, evaluatie en nazorg

Van cruciaal belang zijn de grondige voorbereiding op de opstart en 
de ondersteuning van zowel de werkgever als werkzoekende tijdens 
en na de stage, opleiding op de werkvloer of tewerkstelling. Nazorg is 
een essentieel onderdeel van een traject om tot een positieve tewerk-
stelling en werkervaring voor beide partijen te komen. Je bent als 
jobhunter verantwoordelijk voor de matching, maar de nazorg is een 
gedeelde verantwoordelijkheid tussen alle partijen. Nazorg heeft 
als doelstelling de slaagkansen van de matching zo veel mogelijk te 
verhogen. 

8.1. Opstart van de tewerkstelling
In de opstartfase bestaat je rol er voornamelijk in om administratieve 
en praktische ondersteuning te bieden aan de werkgever en 
werkzoekende.

Stelt het bedrijf de werkzoekende tewerk via een maatregel (BVS, BIO, 
IBO, TWE, enz.), dan werk je het stage-, opleidings- of ontwikkelings-
plan in samenspraak met de werkgever uit. Je geeft een aanzet 
voor dit plan, bespreekt het met de werkgever en laat het door hem 
goedkeuren. Je spreekt dit plan ook goed door met je werkzoekende 
klant. Deze maatregelen bevatten ook een evaluatiecyclus waarbij je 
op het moment van de evaluatie ook een bemiddelende rol opneemt.
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“We hebben ons eigenlijk niet echt voorbereid. Ik heb wel veel gesprekken 
met de jobhunter gehad over de situatie van de werknemer maar voor de 
rest hebben we ons niet echt voorbereid. We zijn er ingesmeten maar het 
is wel goed verlopen. Dat ligt ook aan Maher zelf. Mocht hij niet zo flexibel 
en leergierig zijn dan zou het niet gelukt zijn.” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

“We moeten de mensen die hier werken ook opnieuw opleiden, aangezien 
ze in hun thuisland vooral met benzinewagens werkten en het hier vooral 
dieselwagens zijn.” 

UITBATER VAN GARAGE

“Op de universiteit werkten we het eerste anderhalf jaar op de computer, 
maar toen de oorlog begon moesten we uit het boek leren en werd het op 
het bord uitgelegd. Dat was natuurlijk heel moeilijk. […] Op IT-vlak is er 
ook veel verschil: in Syrië zijn de programma’s nooit origineel, het is altijd 
gehackt. Dit komt vooral door de sancties die aan Syrië verbonden zijn.” 

ICT’ER, 27 JAAR, SYRIË

“We zien bij de mensen die we in het begin het meeste moeten begeleiden 
dat dat later soms de beste werkers zijn.” 

MANAGER, MCDONALDS
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Wordt een contract van de werkgever gebruikt, dan onderneemt 
de werkgever hier zelf stappen in. Als jobhunter kan je aansluiten 
bij de ondertekening van het contract, om ervoor te zorgen dat de 
werkzoekende alles correct opvat. 

“De mindset van de hele firma is belangrijk. Het is vaak dat dan op HR 
iedereen daar warm voor is maar op de werkvloer is men daar niet klaar 
voor. De slaagkans zal ook zoveel groter zijn als je daarvoor een mentor 
aanneemt, een soort peter-metersysteem doet. En kan dan goed zijn dat 
die mentor eens een training heeft gekregen over hoe je omgaat met 
iemand die minder taalvaardig is en met cultuurverschillen.”

INTERIMCONSULENT

Overtuig de werkgever van het belang van taalcoaching Nederlands 
op de werkvloer voor de opstart van een tewerkstelling. Alle 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers zijn gebaat met taal-
coaching op de werkvloer (Taalcoaching). Veel werkgevers weten 
niet wat taalcoaching inhoudt waardoor ze vaak niet op het aanbod 
ingaan voor de opstart. Bij de doelgroep nieuwkomer-vluchtelingen 
is taalcoaching bij aanvang van tewerkstelling echter een belangrijk 
succescriterium voor een goede opstart. Benadruk dat de taalcoach er 
ook is om tips te geven aan de werkgever over hoe met anderstalige 
werknemers om te gaan. Voor extra ondersteuning m.b.t. dit thema 
kun je bij de taalcoach terecht. Laat de taalcoach altijd nog zelf eens 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


41

wie

Werkgevers-
benadering
& jobhunting

Individuele 
jobhunting

groeps-
methodieken 
jobhunting

prospectie 
bedrijven

informeren en
sensibiliseren

faqs

cases

contact opnemen met de werkgever om die eventueel te overtuigen. 
Indien de werkgever akkoord gaat met taalcoaching, stem dan zo 
snel mogelijk af met de taalcoach wanneer de werknemer opstart. 
Vaak wordt de ondersteuning van een taalcoach pas gevraagd 
wanneer het o.m. door communicatieproblemen op een werkvloer 
begint mis te lopen. Benadruk dus de preventieve inzet ervan zodat 
communicatieproblemen vermeden worden. 

“Ja ik raad taalcoaching zeker aan voor bedrijven. Want in de werking heb 
je er niet altijd aandacht voor. Bij ons zit het er wat ingebakken. Zeker 
bedrijven die voor de eerste keer een vluchteling tewerkstellen, kunnen 
het gebruiken.” 

WERKVLOERBEGELEIDER, STAD GENT

8.2. Evaluaties en nazorg
Evaluaties maken een onderdeel van de nazorg uit. Nazorg is een 
belangrijke fase om de vinger aan de pols te houden over de voortgang. 
Neem geregeld contact op met alle betrokkenen, niet enkel telefonisch 
maar ga ook langs op de werkvloer. 

Ga na of de verwachtingen voor beide partijen elkaar tegemoetkomen. 
Indien dat niet zo is, dan kan je tijdig ingrijpen en een rol spelen bij 
het bijsturen van afspraken. Blijf die rol systematisch opnemen, toch 
zeker tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Het is 
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een manier om ook zelf bij te leren wat aandachtspunten zijn bij job-
hunting voor toekomstige klanten. Je kan noden geregeld expliciet 
telefonisch bevragen om de vinger aan de pols te houden, maar 
langsgaan op de werkvloeren voor een ‘losse babbel’ brengt heel wat 
informatie naar boven. Wissel dus in je aanpak af tussen telefonisch 
contact opnemen en fysiek langsgaan. 

Spreek dus met beide partijen af op welke basis je langskomt op 
de werkvloer. Gezien deze doelgroep een intensieve ondersteuning 
nodig heeft, ga je dus best regelmatig langs en kan je naarmate de 
tewerkstelling goed vordert, de intensiteit van je bezoeken afbouwen. 

“Er was meer begeleiding nodig dan verwacht. Ik dacht dat hij al meer 
basisdingen zou kennen aangezien hij toch al 7 jaar ervaring als kapper 
had. In Syrië was er ook een andere manier van werken, ze gebruiken andere 
technieken. Het haar in Syrië is ook veel dikker dan hier in Vlaanderen en 
men wil daar ook andere haarstijlen.” 

UITBATER KAPSALON
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Aandachtspunten bij evaluaties

Neem na de eerste werkdag contact op met beide partijen om te 
vragen hoe alles verlopen is. Idealiter kan je ook die dag zelf langsgaan 
op de werkvloer om polshoogte te krijgen van hoe de opstart verliep. 
Indien zaken dan niet verlopen zoals gepland, kan je daar vanuit je 
bemiddelende rol snel op inspelen. 

“Ze leven nog deels met hun hoofd in hun thuisland. Ze zijn er echt wel 
mee bezig met wat daar gebeurt. Soms wringt dat. Bijvoorbeeld nu de 
bombardementen in die Koerdische enclave, één van de werknemers was aan 
het bellen met zijn zus en hij hoorde de bommen in de achtergrond. Dat zorgt 
dan voor paniek. We proberen er dan ook met hem over te praten en ik vind 
dat hij het zelf ook heel goed opvangt. Na de pauze gaat hij terug naar zijn 
stelling en begint hij terug te werken. Ze merken dat door te werken ze hun 
zorgen wel een beetje kwijt geraken. Door in team te werken en gezelschap te 
hebben, lucht dat op. Ze voelen zich dan minder alleen met hun problemen.” 

WERKVLOERBEGELEIDER STAD GENT

1
1ste werkdag

3
1ste maand

6
afbouwend naar 

6 maanden

2
1ste week

4
2de maand

5
na proefperiode
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“Maher heeft momenteel wat problemen met zijn familiehereniging. Om 
daarmee om te gaan is het niet gemakkelijk. We kunnen hem ook niet zo goed 
begeleiden met zijn papierwerk omdat wij zelf als Belgen niet te maken krijgen 
met de papieren waar hij mee te maken heeft. Sinds hij een vast contract 
heeft, wordt hij niet echt meer begeleid, maar ik denk dat dat wel nog nodig 
is voor hem want hij weet niet goed waar hij terecht kan met zijn problemen. ” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de evaluatiecyclus bij de 
werkgever en je hier kan bij aansluiten. Afhankelijk van het soort 
stage, tewerkstelling en contract, sluit je aan bij de eerste en 
volgende evaluaties tussen werkgever en –nemer. Net zoals bij het 
sollicitatiegesprek kan je hier als bemiddelaar een extra ondersteu-
ning vanuit je bemiddelende rol aanbieden. Deze rol kan je enkel 
opnemen als je ook voldoende met beide partijen afzonderlijk 
voorafgaand contact hebt. Beide partijen moeten goed op de hoogte 
zijn dat je voor hen beiden beschikbaar blijft bij vragen of problemen. 
Als geen van beide partijen contact met je opneemt, dan is het des te 
belangrijker dat je zelf systematisch contact blijft opnemen. 
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“In het begin was er constant iemand die meeliep met hem en alles toonde. 
Dit gebeurt voor iedereen. Als we iemand aannemen dan willen we dat die 
alles kan. We proberen dan ook intern alles aan te leren maar we wisten 
dat dat bij Maher niet zo snel ging gaan. Na Maher zijn er twee nieuwe 
aanvaard die geen ervaring hadden in beenhouwerij die later gestart zijn 
maar die zitten nu wel verder als Maher. Zij hebben de taalbarrière niet.” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

Sociaal tolken, taalcoaching en andere noden
Gezien evaluaties cruciale momenten zijn om zaken bij te sturen, raden 
we aan om hiervoor om bij sommige nieuwkomer-vluchtelingen een 
professionele sociaal tolk te voorzien. Werkgevers bij privébedrijven 
kunnen geen sociaal tolk aanvragen en kennen dit aanbod dus ook 
niet. Als jobhunter heb je echter wel toegang tot dat aanbod. Bied dit 
dus zeer expliciet aan als onderdeel van je nazorg. Gezien werkgevers 
de meerwaarde van deze tolken niet kennen, kan dit best wel wat 
overtuigingskracht vragen om de werkgever het belang ervan te doen 
inzien. Overweeg dus zelf op maat van de anderstalige werknemer 
of een sociaal tolk nodig is. De werknemer die nog Nederlands aan 
het leren is, moet de kans krijgen om voldoende zijn ervaringen tot 
uiting te brengen tijdens de evaluaties. (Hoe communiceer je met 
anderstalige werkzoekenden?)
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“Ik ben met Awos hem gaan inschrijven in de vakbond omdat dat voordelig 
voor hem was, maar ik denk niet dat veel werkgevers dat gaan doen voor 
hun werknemers.” 

BAAS SCHRIJNWERKERIJ

Blijf tijdens de nazorg systematisch noden van beide partijen bevra-
gen. Noden kunnen enorm veranderen naarmate de tewerkstelling 
vordert. Zo ervaren werkgevers noden rond taalcoaching niet voor 
de opstart, maar die kunnen echter tijdens de eerste maanden wel 
blijken. Vaak vergeet de werkgever dat het aanbod taalcoaching be-
schikbaar is. Bevraag dus expliciet of dit alsnog een ondersteuning 
kan zijn. Ook andere noden zoals het omgaan met vluchtelingen of 
diversiteit in het bedrijf komen vaak pas in een latere fase naar boven. 

“Ik ken taalcoaching niet, het was nu ook niet echt nodig aangezien Waleed 
al redelijk goed Nederlands kan maar het kan voor in de toekomst misschien 
wel handig zijn.” 

IT-BEDRIJF

“IBO-contracten worden praktisch niet begeleid of ik moet bellen. Normaal 
moeten ze om de maand een afspraak maken maar ze doen dat niet, dus 
dat moet echt wel verbeteren.” 

BAAS SCHRIJNWERKERIJ 
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“Er is goed contact geweest met de jobhunter, maar ik weet ook niet echt 
wat er van aanbod rond begeleiding bij tewerkstelling van deze mensen 
bestaat.” 

UITBATER GARAGE
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GROEPSMETHODIEKEN JOBHUNTING 

WAT IS HET?

Er zijn groepsmethodieken die je kan uitwerken en inzetten om het 
individuele jobhunting te ondersteunen. Zaken in groep aanpakken, 
bespreken en uitdiepen zijn zowel voor je werkzoekende klanten als 
voor jezelf een manier om het individuele niveau van een klant te 
overstijgen. Via groepswerkingen leren je individuele klanten ook 
andere werkzoekenden kennen met vaak gelijkaardige vragen en 
problemen. Uitwisseling stimuleren onder elkaar is voor velen een 
eyeopener. Het is ook voor jezelf als jobhunter een manier om na 
te gaan hoe je werkzoekende zich in een groep positioneert en met 
anderen omgaat. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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VOOR WIE IS HET?

Groepsmethodieken jobhunting zet je steeds in bovenop de indivi- 
duele jobhunting. De groepsmethodieken versterken wat je in je 
individuele aanpak sowieso een plaats geeft. Zoek dus een goed even-
wicht tussen beide methodieken. Vermijd té veel groepsmethodieken. 
Als je werkzoekende van het ene groepsaanbod naar het andere wordt 
gestuurd én er weinig beweging in zijn individuele zoektocht naar werk 
is, kan dit een ontmoedigend effect hebben. 

Ga dus over elk groepsaanbod na of het voldoende inspeelt op zijn 
individuele noden. Dit houdt in dat je voldoende zicht moeten hebben 
op het gehele traject naar werk en welke stappen hij hierrond reeds 
zette. Werd hij reeds begeleid door iemand anders of bij een andere 
organisatie, ga dan ook bij hen na wat relevant voor je is. Herhaling 
werkt en is nodig met verschillende methodieken, maar overdaad 
schaadt. Blijf dus steeds op maat nagaan welk groepsaanbod bij wie 
past. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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HOE DOE JE HET?

Er zijn talloze manieren en formules om groepsmethodieken op poten 
te zetten. Je kan hiervoor een bestaand aanbod benutten of zelf een 
groepsmethodiek uitwerken.

1. Map het bestaande aanbod

Krijg eerst zicht op het bestaande aanbod bij verschillende aanbod-
verstrekkers vooraleer je zelf zaken op begint uit te werken. Er bestaat 
al een groot aanbod dat vaak waardevol is. De realiteit is echter wel 
dat het bestaande aanbod niet altijd is aangepast aan de doelgroep 
vluchtelingen of anderstalige nieuwkomers waarvoor je jobhunt. 
Dus als je dat aanbod in kaart brengt, zorg dan dat je zicht krijgt op 
onderstaande aspecten:

 y Wat is de inhoud? Welke onderwerpen komen aan bod?
 y Wat is het vereiste minimumtaalniveau Nederlands? 
 y Gaat er tijdens de groepswerking aandacht uit naar taalverwerving 

Nederlands? Is er ondersteuning rond Nederlands leren tijdens de 
opleiding? 

 y Is er een mogelijkheid om af en toe een contacttaal Engels of 
Frans te gebruiken om eventueel taalbarrières Nederlands te 
overbruggen? 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Wat zijn de algemene instapcriteria? Zijn er instaptesten?
 y Hoe lang duurt het aanbod? Gaat het om enkele sessies of om één 

sessie? Op welke basis wordt dit aanbod georganiseerd?
 y Is het een flexibel aanbod en kan je de deelname van een 

werkzoekende afstemmen op zijn programma van Maatschappelijke 
Oriëntatie (MO) en/of NT2? Is het een open aanbod?

 y Hoe kan je iemand inschrijven?
 y Komt het aanbod tegemoet aan de noden van je werkzoekende 

klant?
 y Is er tijdens het aanbod aandacht voor praktische oefeningen en 

uitwisseling tussen deelnemers?

Stapt een werkzoekende klant in in een bestaand aanbod, maak dan 
heel duidelijke afspraken over hoe jij als jobhunter op de hoogte blijft 
van het functioneren van je klant tijdens dat groepsaanbod. Geef voor 
de opstart en tijdens de groepswerking voldoende informatie mee 
over de stand van zaken van je begeleiding. Geef ook de specifieke 
noden van je klant mee. Expliciteer waarom je denkt dat het groeps-
aanbod daarin een extra ondersteuning kan zijn. Stem ook na afloop 
opnieuw af met de groepsbegeleider. Precies door de groepsmetho-
diek kan een groepsbegeleider op een andere manier zicht krijgen op 
je werkzoekende klant. Het is dus waardevolle, aanvullende informatie 
over je klant die je verder kan benutten in het individuele jobhunting.
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“Door je werkzoekende te laten meedraaien in een groepswerking, krijg 
je een vollediger beeld van zijn attitude en competenties. Als je iemand 
individueel blijft zien, duurt dat veel langer en is het ook moeilijker.” 

JOBHUNTER

2. Experimenteer met eigen aanbod

Besluit je om zelf een groepsaanbod uit te werken, experimenteer 
dan met verschillende formats en evalueer constant wat de beste 
resultaten oplevert. Zorg dat je eigen aanbod aan onderstaande 
criteria voldoet:

 y Er is een duidelijke meerwaarde van je groepsaanbod t.a.v. het 
bestaande aanbod. Je eigen aanbod komt tegemoet aan hiaten in 
dat aanbod voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Er is 
dus een specifieke reden om voor deze doelgroep, bijvoorbeeld 
omdat bepaalde noden in het bestaande aanbod onvoldoende 
aandacht krijgen. 

 y Je bereikt door je groepsmethodiek meerdere van je werkzoekende 
klanten tegelijkertijd. Het levert je dus een zekere efficiëntie-
winst om sommige aspecten uit je individuele begeleiding in een 
groepsmethodiek uit te werken in plaats van dit aspect van job-
hunting met iedere werkzoekende klant apart op te nemen. Zaken 
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zoals sollicitatietraining, ervaringsuitwisselingen, samen zoeken 
naar vacatures en aanmaken van een cv zijn hier voorbeelden van.

 y De groepsmethodiek is een waardevolle en noodzakelijke aan-
vulling op je individuele jobhunting.

 y Maak het instapniveau Nederlands om deel te nemen zo laag 
mogelijk en integreer taalverwerving Nederlands in je doel-
stellingen. Overweeg zelfs om sociaal tolken in te schakelen waar 
nodig. Zet de meertaligheid van je deelnemers functioneel in zo-
dat deelnemers elkaar kunnen ondersteunen. Ga zelf functioneel 
om met contacttalen zoals het gebruik van Engels of Frans als dit 
het begrip en leerproces ten goede komt.

 y Vul dit aanbod praktijkgericht in en integreer praktijkoefeningen 
zoals sollicitatietraining, gebruik van computers om vacatures op 
te zoeken … Gebruik interactieve werkvormen en werk met wat er 
uit de groep komt en speel in op de individuele noden.

 y Hou rekening met het feit dat de programma’s van je werkzoeken-
de klanten, die nog bezig zijn met inburgering MO en/of NT2, 
weinig ruimte laten om deel te nemen aan een ander aanbod. Dus 
maak je aanbod flexibel. Overweeg het aanbod eventueel tijdens 
schoolvakanties te organiseren omdat er dan vaak geen MO en/of 
NT2 plaatsvindt.

 y Het heeft een meerwaarde dat je werkzoekenden die tot eenzelfde 
doelgroep behoren samenbrengt in één groep. 
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“Zaken zoals werk vinden, solliciteren en ervaringen uitwisselingen in 
groep onder nieuwkomers opent bij velen de ogen. Hierdoor zien ze in 
dat ze niet de enige zijn die tegen bepaalde drempels en moeilijkheden 
aanlopen. Als je ze laat aansluiten bij een reeds bestaand aanbod, dan 
gaat die gemeenschappelijkheid onder hen soms verloren. Het is goed dat 
de ene eens een verhaal hoort van iemand die al eens werkte, wat er wel 
en niet lukte. Je kan als begeleider soms 100 keer iets herhalen, maar juist 
doordat ze het van een andere werkzoekende horen, waarmee ze hun eigen 
gelijkenissen herkennen, is het effect soms veel groter en blijft het beter 
hangen.” 

JOBHUNTER

Hieronder vind je thema’s die in elke individuele jobhunting terug-
keren. Ze verwerken in een groepsmethodiek is dus het onderzoeken 
waard. Vermijd echter het warm water opnieuw uit te vinden. Er bestaat 
al veel materiaal, dus vraag rond in je professioneel netwerk, benut 
dit waar mogelijk en pas het waar nodig aan aan je doelgroep. Maak 
het aanbod zo praktijkgericht mogelijk, ondersteun met filmpjes, 
oefeningen, enz. Deze thema’s in een groepsaanbod verwerken 
betekent uiteraard niet dat je dit niet (meer) in je individuele aanpak 
moet behandelen. De groepsmethodiek is een versterking om dezelfde 
thema’s op een andere manier te behandelen. 
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 y Wat is je jobdoelwit en waarom? 
 y Hoe ga je op zoek naar een job? Wat zijn verschillen met het 

vinden van een job in je thuisland? 
 y Hoe en waar vind je vacatures? 
 y Hoe verlopen sollicitatieprocedures? 
 y Wat is een (goede) cv? 
 y Wat is een (goede) motivatiebrief? 
 y Hoe verloopt een sollicitatiegesprek? Hoe bereid je je hierop voor?
 y Hoe kan je je eigen netwerk inzetten in je zoektocht naar werk?
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3. Breng werkgevers naar werkzoekenden

Je kan je werkzoekende klant zoveel mogelijk voorbereiden, maar 
op een bepaald moment moet hij het echt gaan doen. Laat deze 
voorbereidingsperiode niet té lang aanslepen en laat hem zo snel 
mogelijk meedraaien in de praktijk. Dit blijft de meeste leerrijke 
manier. Voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers blijkt 
deze stap soms groter te zijn dan dat ze aanvankelijk zelf denken 
of voor zichzelf kunnen inschatten. Zichzelf gaan inschrijven bij 
interimkantoren of contact opnemen met werkgevers betekent voor 
velen een onzekere fase ingaan. Ze zijn bezorgd om hun Nederlands 
en voelen zich vaak onzeker. Hierdoor kan je soms last minute een 
soort koudwatervrees detecteren. Met een positieve insteek en 
enthousiasmerende aanpak zal je hen beetje bij beetje overtuigen 
om uiteindelijk de stap te zetten. 

“Ik ben verbaasd en aangenaam verrast over het potentieel dat bij deze 
vluchtelingen aanwezig is. Ze zijn zo gemotiveerd, werkwillig en hun attitude 
zit goed. Hoe komt het dat zij zich niet spontaan bij onze kantoren komen 
aanmelden?”

 CONSULENT INTERIMKANTOOR
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Een groepsmethodiek die hierbij zeer waardevol blijkt, is initiatieven 
opzetten die werkgevers tot bij de werkzoekende brengen. Op die 
manier verlaag je de (fysieke) drempel en afstand met werkgevers. 
Zo creëer je een betrekkelijk veilige omgeving en setting waarbij de 
werkzoekende effectief meedraait in de praktijk. Hieronder vind je 
wat inspiratie voor mogelijke initiatieven. 

3.1. Speeddates
Via speeddates met consulenten van interimkantoren krijgen 
werkzoekenden de mogelijkheid om zichzelf voor te stellen aan 
consulenten van verschillende kantoren binnen een betrekkelijk 
korte tijdspanne en op zeer laagdrempelige manier. De bedoeling is 
om kantoren te triggeren deze werkzoekenden na de speeddate op 
kantoor uit te nodigen voor een effectieve inschrijving. 
 y Zorg ervoor dat je de deelnemende kantoren op voorhand 

voldoende inlicht over je doelgroep (anderstaligheid, noden, 
problematieken …), de bedoeling en aanpak van je speeddates. 
(Hoe bouw je relaties uit met interimkantoren?). 

 y Bereid je groep werkzoekenden, liefst op de dag zelf voorafgaand 
aan de speeddates, gezamenlijk voor. Ga hierbij kort in op de 
bedoeling van de speeddates, de mogelijkheden via interimwerk 
en laat de deelnemers oefenen zichzelf voor te stellen via een 
elevator pitch. Zorg dat elke werkzoekenden voldoende cv’s heeft 
om aan ieder deelnemend kantoor mee te geven. 
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 y Streef naar een deelname van minstens 3 à 4 kantoren. Zo wordt 
dit een waardevolle praktijkoefening voor de werkzoekenden. Op 
die manier maken werkzoekenden kennis met de verschillende 
aanpak in kantoren.

 y Beperk het aantal werkzoekenden tot 25. Als je te veel werkzoeken-
den uitnodigt, duurt het te lang voor iedereen aan de beurt komt. 

 y Zorg dat de ruimte een goede akoestiek heeft. Voor veel werk-
zoekenden zijn dit vaak hun eerste ervaringen met het voeren van 
sollicitatiegesprekken in het Nederlands. Veel omgevingslawaai 
maakt het dus extra moeilijk.

 y Zorg voor een ruimte die groot genoeg is zodat je tafels per 
deelnemend kantoor kan groeperen en er voldoende ruimte is 
tussen de tafels van de verschillende kantoren.

 y Hou als organisator in de gaten dat elke werkzoekende bij elk 
kantoor langsgaat. Je bent best met meerdere begeleiders aan-
wezig om dit in goede banen te leiden. 

 y Voorzie na afloop van de speeddate tijd voor terugkoppeling 
tussen de kantoren en de jobhunters. Zo krijg je feedback van de 
kantoren en kan je je klanten nog eens extra in de verf zetten. Op 
die manier neem je je bufferfunctie als jobhunter optimaal op.

 y Meer praktische tips over de organisatie van speeddates met 
werkgevers vind je in het draaiboek van de speedmeet van Verzilver 
Latent Talent.

hoe

wat
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“Eén van mijn klanten had niet zo’n goede indruk gemaakt. 
Eén kantoor gaf aan dat ze hem niet zouden uitnodigen 
voor een inschrijving. Toen ik vroeg naar de reden bleek 
dit niet zozeer te gaan over zijn technische competenties 
en ervaringen als houtbewerker, maar omdat hij tijdens de 
speeddate zijn telefoon had opgenomen. Ik had dat zelf 
ook gezien en hem er na de speeddate ook op gewezen, 
waarop hij me uitlegde dat er een noodgeval was met zijn 
zoon. Ik heb toen zelf uitgelegd aan het kantoor dat er 
een noodgeval met zijn zoon was en nog eens extra zijn 
competenties in de verf gezet. Hierdoor was het kantoor 
bereid om te luisteren en hebben ze hem later alsnog 
uitgenodigd voor een inschrijving bij het kantoor om hem 
verder voor te stellen aan bedrijven.” 
JOBHUNTER 

hoe
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3.2. Bedrijfsbezoeken
Bedrijfsbezoeken waarbij je samen met een groepje werkzoekende 
klanten een rondleiding op de werkvloer krijgt, blijken ook een waar-
devolle en laagdrempelige manier om bedrijven en werkzoekenden 
dichter bij elkaar brengen. Zo’n bedrijfsbezoek heeft niet enkel de 
functie van kennismaking met een bepaald bedrijf of beroep. Het werkt 
ook oriënterend voor werkzoekenden die nog extra oriëntering nodig 
hebben (Arbeidsmarktoriëntering). Vluchtelingen en nieuwkomers 
kunnen zich vaak weinig of helemaal niets voorstellen bij een bedrijf 
of een bepaald beroep. Langsgaan op een reële werkvloer maakt za-
ken heel concreet. Je kan deze groepsmethodiek vergelijken met het 
plaatsbezoek in je individuele jobhunting. Indien hiervoor openheid is 
bij het bedrijf kan je ook vragen of er meteen na het bedrijfsbezoek 
met de geïnteresseerde werkzoekenden een selectiegesprek kan 
plaatsvinden. Een bedrijfsbezoek in groep organiseren vraagt best 
wel wat organisatie. Hou rekening met deze zaken:

 y Heb bij de selectie van je bedrijf aandacht voor deze criteria 
(Prospectie bedrijven): 
◊ Er staat meer dan één vacature open of in de nabije toekomst 

zullen er verschillende vacatures zijn. Op bedrijfsbezoek gaan 
met een groepje werkzoekenden waar geen vacatures of slechts 
één open vacature is, werkt niet heel bemoedigend voor je 
werkzoekende klanten.

hoe
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◊ De selectieprocedures werpen geen al te grote drempels op voor 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Als de kans dat ze 
slagen voor deze procedures zeer klein is, dan creëer je misschien 
wel valse hoop bij je werkzoekenden dat dit haalbaar voor hen is.

◊ Het bedrijf staat open voor de doelgroep en houdt tijdens 
de rondleiding voldoende rekening met het feit dat de werk-
zoekenden nog Nederlands aan het leren zijn. Het taalgebruik 
wordt tijdens de rondleiding voldoende aangepast. Geef dus 
deze aandachtspunten goed op voorhand mee aan het bedrijf.

 y Selecteer enkel werkzoekende klanten die interesse hebben in het 
soort werk dat in dat bedrijf plaatsvindt. Je wilt dat je werkzoekende 
klanten een goede indruk maken tijdens de rondleiding en hun 
interesse tonen. Geef dit ook als aandachtspunten mee aan je 
groepje voor je vertrekt.

 y Zorg voor gemeenschappelijk vervoer om samen met je groep naar 
het bedrijf te gaan. Neem samen met hen het openbaar vervoer. 
Als je ter plekke afspreekt, spreek dan voldoende op voorhand af 
aan het bedrijf, zodat je met één groep tegelijkertijd aankomt.

 y Spreek op voorhand met het de HR-verantwoordelijke van het 
bedrijf af of er na het bedrijfsbezoek tijd is om met elke deelnemer 
van je groep een apart selectiegesprek te voeren. Indien dit kan, 
zorg dan dat je de deelnemende werkzoekende voorafgaand aan 
het bedrijfsbezoek apart of in groep voldoende voorbereidt op de 
selectieprocedure. 
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PROSPECTIE BEDRIJVEN

WAT IS HET?

Prospectie bij bedrijven is een manier om het potentieel aan vacatures 
en werkervaringsplaatsen in kaart te brengen. Er zijn open vacatures 
maar evengoed verborgen en niet-gepubliceerde vacatures. Bedoe-
ling van een prospectie is om de noden bij een werkgever in kaart te 
brengen. Vervolgens ga je in je klantenbestand van werkzoekenden 
na of je hieraan tegemoet kan komen. Ook werkgevers zijn je klanten. 
Klantgerichtheid is dus, net zoals bij de werkzoekende, aangewezen.

De meest concrete aanleiding om bij een werkgever op prospectie te 
gaan, is omdat je vanuit een concreet profiel van een werkzoekende 
hoopt een match te realiseren (Individuele jobhunting). Daarnaast 
bestaan er ‘koude prospecties’. Een koude prospectie houdt in dat 
je niet vertrekt vanuit een concreet profiel van een werkzoekende, 
maar los daarvan wel mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart wil 
brengen. Globaal zijn er een drietal soorten aanleidingen om koude 
prospecties bij bedrijven te doen:

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Werkgevers zijn op zoek naar specifieke werkkrachten (waarvoor ze 
vacatures niet gemakkelijk kunnen invullen). Ze zien vluchtelingen 
of anderstalige nieuwkomers als een potentiële doelgroep. Ze 
nemen hiervoor zelf contact op met bedrijfsconsulenten bij 
verschillende spelers zoals VDAB, OCMW of stedelijke diensten. 

 y Werkgevers willen vanuit sociaal engagement graag vluchtelingen 
of anderstalige nieuwkomers tewerkstellen. Ze nemen hiervoor 
zelf contact op met de bedrijfsconsulenten en organisaties die 
werkzoekenden begeleiden.

“Er was een vacature open en het is in onze sector niet zo gemakkelijk om 
daar mensen voor te vinden. Het was ook wel interessant aangezien we in 
een internationale context opereren om zo meer diversiteit in ons team te 
hebben.”

ICT-BEDRIJF

 y Je contacteert zelf bedrijven om zicht te krijgen op globale 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Je gaat gericht bij specifieke 
sectoren op prospectie om de noden en mogelijkheden voor 
werkzoekenden te detecteren. Dit zijn acties die jouw netwerk 
aan en kennis over bedrijven vergroten waardoor je op termijn 
sneller werkzoekende klanten gericht tot bedrijven kan brengen. 
Via prospectie kan je ook mogelijkheden rond job-crafting en 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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opleidingen op werkvloeren in kaart brengen. Job-crafting betekent 
dat je met de werkgever heel gericht de mogelijke posities samen 
vormgeeft waardoor je werkzoekende klanten er hopelijk meer 
kans maken op een job.

 

VOOR WIE IS HET?

Prospectie kan je uiteraard in alle bedrijven doen. Het gebeurt wel 
eens bij het eerste telefonisch contact met een bedrijf, dat hun 
vraag om vluchtelingen tewerk te stellen duidelijk vertrekt vanuit een 
zoektocht naar zeer goedkope werkkrachten. Weeg in dat geval goed 
af of het wel zin heeft om op prospectie te gaan.
 

“Ik kreeg eens een telefoontje van een ondernemer die zei dat hij 
vluchtelingen wou aanwerven. Ik vroeg door naar het soort profielen en 
zo, maar het enige wat hij wou eigenlijk weten was of het legaal is om 
vluchtelingen minder te betalen dan autochtonen of andere werkkrachten. 
En of wij die dan konden aanleveren! Ik heb toen duidelijk gemaakt dat 
vluchtelingen net zoals andere mensen recht hebben op een minimumloon 
en er niet zijn om uit te buiten.” 

JOBHUNTER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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HOE DOE JE HET?

Een koude prospectie verschilt in aanpak niet zozeer van een 
oriënterend bedrijfsbezoek. 

Ben je zelf de initiatiefnemer van de prospectie? Volg dan globaal 
de stappen beschreven onder individuele jobhunting. Je neemt 
telefonisch contact op en gaat op zoek naar de meest geschikte 
persoon om een afspraak vast te leggen. Vaak is dit iemand bij de 
HR-dienst. Leg uit waarom je contact met hen opneemt. Bevestig 
na het vastleggen de afspraak via e-mail. Koude prospecties leiden 
niet automatisch tot het vervullen van de noden van werkgevers of 
tot jobmatches. Wees hier dus duidelijk over als je zelf de prospectie 
initieert. Wees hierover duidelijk en voorkom dat je noden creëert 
die je niet kan invullen. Veel jobhunters verkiezen daarom om vooral 
vanuit concrete profielen van werkzoekenden te vertrekken.

“Ik vind koude prospecties niet zo effectief. Je creëert verwachtingen 
bij werkgevers die je vaak niet kan invullen. Het is moeilijk om die 
klantgerichtheid naar de werkgevers dan te bewaken, want je hebt weinig 
te bieden.” 

JOBHUNTER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Is de werkgever vragende partij voor een prospectie? Probeer dan zo 
snel mogelijk op zijn vragen in te gaan. Werkgevers nemen over het 
algemeen contact op omdat ze eerder een dringende vraag hebben. 
Vaak zijn ze zelf al een tijdje op zoek naar geschikte werkkrachten 
vooraleer ze hiervoor ondersteuning vragen aan derden. 

Ga altijd langs voor een bedrijfsbezoek. Een prospectie via de 
telefoon is onvoldoende om zicht te krijgen op noden. Gebruik tijdens 
het bezoek de checklist voor prospecties. Deze checklist biedt je 
handvaten over thema’s die je zeker in kaart moet brengen zoals 
het soort functies, vereisten, arbeidsomstandigheden, voorwaarden 
en selectieprocedures, enz. Vraag bij een prospectie steeds een 
rondleiding op de werkvloer. 

“Door een rondleiding op de werkvloer zie je met je eigen ogen of wat de 
werkgever vertelt, tegemoetkomt aan wat je zelf waarneemt. En kan je ook 
aandacht schenken aan zaken die belangrijk zijn voor vluchtelingen. Dit 
zijn zaken die werkgevers niet altijd kennen. Door je manier van vragen 
stellen, sensibiliseer je hen ook over deze zaken. Als je het niet zelf ziet, 
kan je enkel vertrouwen op het relaas van de werkgever.” 

JOBHUNTER

wat

hoe
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Vermits je jobhunt voor vluchtelingen of anderstalige nieuwkomers, 
dien je vooral zicht te krijgen of de werkgever bereid is tegemoet te 
komen aan mogelijke drempels bij de selectieprocedure, opstart en 
opleiding op de werkvloer, beperkte mobiliteit, enz. In welke mate is 
de werkgever bereid om bepaalde vereisten aan te passen? Is er tout 
court openheid voor deze doelgroep?

Maak tijdens je prospectie gebruik van een prospectiemap. Deze map 
bevat algemene informatie over het aanwerven van vluchtelingen 
en anderstalige nieuwkomers, over mogelijke maatregelen voor 
werkgevers bij tewerkstelling (art. 60, IBO, BIS, ed.). Laat folders over 
het aanbod achter bij de werkgever. Je prospectie heeft een infor-
merende en sensibiliserende rol. Geef ook mee welke ondersteuning 
het bedrijf kan krijgen bij aanwerving uit deze doelgroep, zoals taal- 
en jobcoaching.

Sluit het bezoek af met een aantal duidelijke afspraken met de 
werkgever. Geef mee dat je zijn noden zal verspreiden naar je collega’s 
die werkzoekenden begeleiden. Geef aan waar je mogelijkheden ziet en 
wat haalbaar is voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers in zijn 
bedrijf. Wil een bedrijf bijvoorbeeld zijn zeer talige selectieprocedures 
niet aanpassen? Wijs er dan op dat er voor jouw doelgroep minder 
kansen zijn. Benadruk vooral dat hij hierdoor een mogelijk potentieel 
aan werkzoekenden misloopt. Benadruk dat je hierin kan ondersteunen 

wat
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om oplossingen te zoeken. Pleit voor korte stages op de werkvloer 
zodat ze kunnen zien wat een werkzoekende in zijn mars heeft. 

Koude prospecties leiden niet noodzakelijk tot matches op korte 
termijn. Wees hierover eerlijk naar de werkgever toe. 

Verspreid na het bedrijfsbezoek de informatie over noden, mogelijk-
heden en beschikbare plaatsen naar je eigen netwerk van jobhunters. 
Op die manier boor je maximaal het aanwezige potentieel bij 
werkzoekenden aan. Verspreid hiervoor de contactgegevens van de 
juiste contactpersoon in het bedrijf. Zo kunnen de jobhunters zelf 
verder contact opnemen met de werkgever.

Detecteer je in je eigen klantenbestand één of meer geschikte werk-
zoekenden, bespreek dan de mogelijkheden met hen. Bij interesse 
bereid je als jobhunter de werkzoekenden voor op een kennismaking 
of sollicitatie bij het bedrijf. Volg hierbij de aanpak van het individu-
ele jobhunting. Vindt er uiteindelijk een jobmatching plaats, blijf dan 
ondersteuning en nazorg bieden (Opstart, evaluatie en nazorg). 

wat

hoe

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


70
Werkgevers-
benadering
& jobhunting

faqs

cases

Individuele 
jobhunting

groeps-
methodieken 
jobhunting

informeren en
sensibiliseren

prospectie 
bedrijven

hoe

wie

wat

INFORMEREN EN SENSIBILISEREN

WAT IS HET?

Sensibiliseren en informeren zijn transversale acties die in alle 
acties rond werkgeversbenadering een plaats krijgen. Het gaat om 
bewustmaking over het potentieel dat vluchtelingen en anderstalige 
nieuwkomers betekenen voor de arbeidsmarkt. Tegelijk wil je 
een genuanceerd beeld scheppen over alle drempels waar deze 
doelgroep tegenaan loopt. Deze drempels gaan uiteraard veel breder 
dan het vinden en behouden van werk, maar gaan over huisvesting, 
psychosociale problematieken, enz. 

Wat hier ook bij hoort is het informeren van werkgevers en 
sectororganisaties over de mogelijkheden om vluchtelingen en 
anderstalige nieuwkomers aan te werven en over het bestaande 
ondersteuningsaanbod. Ook informatie over (versnelde) activering 
van nieuwkomers die nog bezig zijn met inburgering krijgt een plaats.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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VOOR WIE IS HET?

In een werkgeversbenadering richt je voor informeren en sensibiliseren 
voornamelijk op werkgevers en sectororganisaties. Ook kan je de 
bredere maatschappij hier als doelgroep nemen. Dat heeft ook zijn 
impact op je primaire doelgroep.

Richt je pijlen evengoed op je eigen werkgever of dienstverlenende 
organisatie. Integratie door werk en dus versnelde activering van 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers die nog bezig zijn met 
inburgering, is voor alle dienstverlenende organisaties die met deze 
doelgroep in aanraking komt, een nieuw gegeven. Ook hen dien je 
mee te krijgen in jouw visie en aanpak van versnelde activering.

“Veel maatschappelijk werkers van het OCMW of trajectbegeleiders bij 
inburgering van vluchtelingen begrijpen echt niet waarom wij zo snel 
stappen zetten met deze mensen naar de arbeidsmarkt. Ze denken ook vaak 
dat dat niet gaat werken, gewoon omdat ze het in hun reguliere werking nog 
niet geprobeerd hebben. Ook bij hen is er een omslag in denken nodig over 
hoe er gekeken en omgegaan wordt met de reeds aanwezige competenties 
van deze mensen. Dus niet focussen op wat ze nog niet kunnen, maar juist 
op wat ze wel kunnen en hierop verder bouwen. Die nieuwkomers hebben 
potentieel hé. Dat verrast blijkbaar veel begeleiders.” 

JOBHUNTER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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HOE DOE JE HET?

Je kan sensibiliserende en informerende acties als apart actieplan 
uitwerken of je kan besluiten om in elke actie (individuele jobhunting, 
groepsmethodiek, prospectie) een sensibiliserend en informerend 
aspect op te nemen. Beide sporen zijn aan te raden. Door beide te 
combineren, zal je bereik groter zijn. Je kan gebruikmaken van gekende 
methodieken zoals 

 y infosessies voor werkgevers/sectororganisaties over wetgeving en 
tewerkstelling van vluchtelingen, 

 y workshops tijdens bijblijfsessies voor werkgevers die de VDAB 
organiseert over wetgeving, tewerkstellingsmaatregelen, omgaan 
met anderstaligheid, diversiteit, inburgering, versnelde activering, 
belang van taalcoaching, enz.

“De taal verbetert zeker, Nederlands is ook echt de voertaal. Je ziet dan 
Mohammed die tolk speelt voor Ali terwijl hij twee maand geleden eigenlijk 
nog niet veel Nederlands sprak.”

WERKVLOERBEGELEIDER, STAD GENT

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y wervende brochures om werkgevers aan te trekken en te informeren 
over de rol die ze kunnen spelen in de integratie van nieuwkomers 
op de arbeidsmarkt,

 y het verspreiden van positieve succesverhalen via nieuwsbrieven 
naar werkgevers, sociale media, de pers …

“Je ziet wel de gedrevenheid van de mensen zelf, de meesten willen wel 
echt hun niveau optrekken en vooruitgaan en dat maakt het wel echt tof om 
met hen te werken. Tegenover de jongens van hier, daar moet je vaak aan 
trekken en sleuren terwijl de anderen willen vooruit, ze zijn zo hongerig.” 

WERKVLOERBEGELEIDER, STAD GENT

 y deelname aan jobbeurzen en er met je werkzoekende klanten 
samen naartoe gaan,

 y betrekken van sectororganisaties en hun vertegenwoordigers 
uitnodigen om te onderzoeken welke rol zij kunnen spelen,

 y het initiëren van lerende netwerken tussen bedrijven en goede 
voorbeelden aan elkaar voorstellen.

wat

hoe
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FAQ’S

1. Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?

Kwaliteitsvolle communicatie in een activeringstraject is uitermate 
belangrijk. Kwaliteitsvol communiceren betekent dat beide partij-
en, jij en je werkzoekende klant, elkaar goed begrijpen en zich ge-
nuanceerd kunnen uitdrukken. Je kan kwaliteitsvolle communicatie 
realiseren door taaldrempels weg te werken. Gebruik een reeks 
taaloverbruggende instrumenten zoals contacttalen, sociaal tolken, 
pictogrammen… Het inzetten van deze instrumenten is aanvullend op 
de oefenkansen Nederlands die je aanbiedt. Deze bundel ondersteunt 
jou om als begeleider een laagdrempelige communicatie en toegan-
kelijke dienstverlening te creëren. Je vindt er nuttige informatie zoals:

 y een beslismodel dat je helpt te beslissen wanneer een sociaal tolk 
in te schakelen, in het Nederlands te spreken, een contacttaal te 
gebruiken, enz. Je vindt er tips duidelijke taal en een stappenplan 
dat toont welke ondersteuning je nodig hebt voor het gesprek met 
je cliënt;

 y een waaier van bestaande instrumenten die je mondelinge 
communicatie ondersteunen en hun relevante achtergrond-
informatie zoals linken naar bestaand meertalige materiaal rond 
tewerkstelling, onderwijs, gezondheid, wonen, enz.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180221_Digitalepublicatie_communicatiewaaier_0.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180228_AII117_beslismodel.pdf
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Volg de bijhorende vorming waarin je leert werken met de tools en 
het beslismodel.

2. Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig?

Dit hangt allemaal af van het soort beroep dat iemand wenst te doen of 
doet. Voor technische beroepen zoals schilder, schrijnwerker en lasser 
is het vooral belangrijk dat ze de technische skills hebben of kunnen 
aanleren en dus op termijn ook de nodige vakterminologie kennen. 
Dit kan je doen door zo snel mogelijk een taalcoach in te schakelen bij 
de opstart op een werkvloer. Die kennis moet er dus niet vooraf zijn. 

Het hangt niet enkel af van het soort functie maar ook van de werkvloer 
of het team waar de werknemer in belandt. Zijn er op die werkvloer 
mogelijkheden tot minimale communicatie in het Nederlands, met 
pictogrammen, in een contacttaal, of zelfs de moedertaal, dan is zelfs 
een minimumniveau Nederlands niet nodig. Wat belangrijk is, is dat 
er een minimale vorm van communicatie mogelijk is. Dit vraagt een 
inspanning van de werkvloer, maar met taalcoaching Nederlands kan 
hier zeer snel tijdens het traject verandering in komen. Dus schakel zo 
snel mogelijk bij de opstart een taalcoach in.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/contact_consulent_voor_vorming_taalbeleid.pdf
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“Wanneer de werknemers perfect alle toestellen kunnen benoemen, en de 
Nederlandse benaming (leren) kennen voor de handelingen die frequent 
voorkomen, dan lijkt me dat voldoende om de eerste stappen te zetten. Bij 
minder technische beroepen is het een ander verhaal. In de zoektocht naar 
dergelijke functies valt het op dat de eisen van werkgevers hoog liggen. 
Een administratieve medewerker moet ook in staat zijn om de telefoon te 
beantwoorden, of mails min of meer foutloos te beantwoorden. En dat is 
een zeer hoge drempel voor anderstaligen.” 

CONSULENT

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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3. Wanneer schakel je een taalcoach in?

Taalcoaching is voor alle anderstalige nieuwkomers op werkvloeren 
nuttig. Probeer die altijd zo snel mogelijk bij de opstart in te schakelen. 
De taalcoaching wordt altijd aangepast aan de werkvloer, de taligheid 
van de functie en de werknemer in kwestie. 

“Taalcoaching werkt bij iedereen goed. In de meeste gevallen wordt er 
expliciet toegespitst op het verwerven van meer woordenschat en dan 
vooral de woordenschat die vaak terugkomt op de werkvloer. Op die manier 
worden werknemers vanzelf een stuk zelfstandiger en kunnen ze die nieuw 
verworven taal ook gebruiken tijdens sollicitatieprocedures. Hierdoor 
komen ze een stuk sterker over.” 

CONSULENT 

Voor een aantal uitzonderingen, zoals bij erg introverte mensen, 
heeft taalcoaching een minder zichtbaar effect op de vooruitgang van 
het Nederlands. Toch blijft het een positief effect hebben want de 
spreekdurf neemt altijd toe. 

Voor meer info over taalcoaching, ga naar taalcoaching.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“Mensen met een laag zelfvertrouwen, waarbij spreekdurf ontbreekt, 
hebben dan heel veel baat bij taalcoaching. Zij evolueren op het 
taaltechnische vlak niet altijd even vlot, maar durven wel meer spreken, 
waardoor ze uiteindelijk meer zelfvertrouwen krijgen.” 

CONSULENT 

4. Hoe bouw je een netwerk aan bedrijven uit?

Je bouwt best vraaggestuurd een netwerk uit. Vertrek vanuit de pro-
fielen en vragen van de anderstalige werkzoekenden die je begeleidt. 
Probeer ook reeds een bestaand netwerk bij andere organisaties of 
collega’s te benutten. Ook je eigen persoonlijk netwerk of die van je 
collega’s levert vaak nog de snelste en beste matches op. 

In een opstartfase van je werking dien je gemiddeld een twaalftal 
prospecties te doen voor je een match hebt. Naarmate je 
werking evolueert, mindert dit omdat je in de bedrijven de juiste 
aanspreekpunten hebt. 

Daarnaast kan je gericht koude prospecties opzetten om in bepaalde 
sectoren de mogelijkheden op de arbeidsmarkt in kaart te brengen. 
Maak ook werk van je netwerk met interimkantoren (Hoe bouw je 
relaties uit met interimkantoren?).

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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5. Hoe benader je bedrijven?

Het moeilijkste aan dit proces is de juiste persoon binnen een bedrijf 
of een team vinden aan wie je best een vraag rond prospectie of 
kennismaking stelt. Wie dit is, verschilt in elk bedrijf. Hoe groter een 
bedrijf, hoe moeilijker het kan zijn om de juiste persoon vast te krijgen. 
Vraag dus vooraf in je netwerk na welke persoon je best aanspreekt 
in een specifiek bedrijf. Zo kom je vaak sneller bij de juiste persoon 
terecht en dat bespaart je veel telefoontjes.

Bij grote bedrijven passeer je vaak via een HR-dienst vooraleer je bij 
de juiste persoon terechtkomt. Zij werken met meer gestandaardi-
seerde selectieprocedures die voor anderstalige nieuwkomers vaak 
extra drempels opwerpen. Je kan hier als jobhunter soms moeilijker 
omheen dan bij kleine bedrijven. Het voordeel bij grote bedrijven 
is de hogere kans dat er goed uitgewerkte systemen zijn (zoals een 
peter/meter-systeem) om de nieuwe werknemer op te vangen of dat 
ze meer ervaring hebben om de persoon te ondersteunen.

“Bij Colruyt hebben we de Schakel, dat is onze HR-dienst. Als we 
bijvoorbeeld hulp nodig hebben met alles wat met vluchtelingen en 
mensen met een buitenlandse nationaliteit te maken heeft, kunnen we op 
hen beroep doen.” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Bij kleine bedrijven geraak je vaak gemakkelijker binnen en start je je 
zoektocht best bij de zaakvoerder of een teamverantwoordelijke. Hier 
kan je als jobhunter veel gemakkelijker een plaatsbezoek plannen en 
eventueel selectieprocedures met drempels omzeilen. De keerzijde is 
dat je voornamelijk toegang krijgt tot kleine bedrijven die vaak geen 
uitgewerkt HR- of diversiteitsbeleid hebben. Hierdoor zijn werkgevers 
niet altijd in staat om de komst goed voor te bereiden. Anderzijds 
blijken kleine bedrijven wel een bijzonder waardevolle en veilige 
omgeving voor deze toch kwetsbare doelgroep. 

Zie meer onder Telefonisch contact met werkgever over hoe je best 
telefonisch contact opneemt.

6. Welke werkvloeren zijn goed voor anderstalige nieuwkomers?

Het oriënterend bedrijfsbezoek, plaatsbezoek en afstemmingsge-
sprek zijn van cruciaal belang om tot een goede match en afstemming 
te komen. Succescriteria voor een goede opstart en tewerkstelling 
zijn:

 y een goede voorbereiding op de komst van de nieuwe werknemer,
 y sensibilisering en informeren van de directe collega’s in het team,
 y een warm onthaal, een opleidingsplan of een peter/meter-systeem 

dat de nieuwkomer goed opvangt,

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y voldoende tijd voor ondersteuning en evaluatie op de werkvloer en 
nazorg in de vorm van job- en taalcoaching.

Deze criteria zijn moeilijk afdwingbaar bij werkgevers. Je hoeft een 
mogelijke tewerkstelling niet uit te sluiten bij de afwezigheid van 
één of meer van deze criteria. Tracht dit echter wel door je nazorg te 
compenseren en dit te benadrukken als belangrijke randvoorwaarden.

“In het begin was er constant iemand die meeliep met hem en alles toonde. 
Dit gebeurt voor iedereen. Als we iemand aannemen dan willen we dat die 
alles kan. We proberen dan ook intern alles aan te leren.” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT 

Niet alle werkvloeren bieden evenveel oefenkansen Nederlands aan 
(Taalcoaching).

7. Wanneer kan je de nazorg afronden?

Afhankelijk van de vragen van de werkgever en –nemer kan je de nazorg 
afronden als de tewerkstelling vlot loopt. Het afronden van nazorg 
doe je steeds in overleg met beide partijen en bouw je geleidelijk 
af. Op die manier kan je in goed overleg samen afronden. Bouw dus 
systematisch het thema nazorg in je evaluaties. Voor deze doelgroep 
nieuwkomers lijkt een nazorg van 6 maanden aangewezen.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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8. Wat als de werkplek geen goede match blijkt?

Er zijn verschillende oorzaken waarom een werkplek uiteindelijk niet 
de juiste plek blijkt te zijn voor de werkzoekende, zoals verkeerde 
verwachtingen langs de kant van werkgever of -nemer, medische of 
psychosociale problemen, ander werk gevonden, combinatie van 
Nederlands leren en werken is moeilijk, enz.

“Je werkt eigenlijk met een iets verder gevorderde jobstudent want hij 
heeft al wat levenservaring. Een jobstudent kan al wat nonchalant zijn en 
heeft minder levenservaring. Als je start met de verwachting om er direct 
een goede beenhouwer van te maken ga je teleurgesteld zijn. Leg de lat 
niet te hoog, anders ga je teleurgesteld zijn want die gasten hebben veel 
tijd nodig. Maar Maher heeft de verwachtingen zeker ingevuld.” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

Ga altijd de communicatie met alle betrokken partijen aan. Zorg dat het 
perspectief van de werknemer én de -gever voldoende aan bod komt. 
Ga gezamenlijk na of er mogelijke oplossingen zijn. Indien er geen op-
lossingen mogelijk zijn, beslis dan gezamenlijk om het contract stop 
te zetten. Focus in dergelijke situaties steeds op het leerproces voor 
alle betrokken partijen – inclusief van jezelf al begeleider – en streef 
ernaar om in de toekomst opnieuw constructief samen te werken.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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9. Hoe ga je om met psychosociale problemen?

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en een veilige omgeving 
zijn belangrijke randvoorwaarden om vluchtelingen of anderstalige 
nieuwkomers succesvol te begeleiden. Door deze vertrouwensrelatie 
vang je vaak veel vragen op die niets met je tewerkstellingsbegelei-
ding te maken hebben. Je kan als begeleider doorverwijzen naar de 
juiste instanties. Werk dus ook zoveel mogelijk mee aan het in orde 
brengen van allerlei randvoorwaarden (zoals woning, gezondheid …) 
om een werk haalbaar te maken.

“Het gaat bij Maher minder rap, vooral dan door de taal. Momenteel heeft 
hij het ook mentaal heel moeilijk met een probleemsituatie bij hem thuis. 
Zijn vrouw en ouders zitten nog in Syrië en zijn vader is ook nog eens ziek. 
Hij heeft al een aantal keren geprobeerd om zijn vrouw naar hier te halen, 
maar het is onlangs afgekeurd en daar zag hij heel erg vanaf. Hij at ook niet 
waardoor hij 5 à 6 kilo was afgevallen. Zijn werk begon er wat onder te lijden 
wat dan wel problematisch is. Wij moeten ook proberen onze problemen 
niet naar het werk mee te pakken maar natuurlijk zijn onze problemen niet 
die van hem.”

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Echter heel veel bekommernissen, specifiek bij vluchtelingen, zijn 
van psychosociale aard. Doordat ze je vaak zien, word je hier vaak 
mee geconfronteerd. Zorg dus dat je als begeleider zelf voldoende 
onderlegd bent om psychosociale problemen te detecteren en door 
te verwijzen naar de juiste instanties voor professionele hulp. Je kan 
hiervoor vormingen volgen. Neem zelf nooit de rol van professionele 
hulpverlener op. 

“Sommigen wonen in echt slechte omstandigheden en dan merk je ook 
wel dat ze niet zo gezond rondlopen, omdat ze bijvoorbeeld niet echt 
kunnen koken. Zo woonde Mohammed met zijn vrouw en kindje in een 
appartementje waar de vloer vezelplaat was die gezwollen stond, niet 
bekleed was en alle kleuren van de regenboog had. Hij had ook elektrische 
verwarming wat dan ook veel geld kost. Zo heeft hier bijna iedereen zijn 
verhaal van wonen: enkel glas, lekkende kranen, mensen die in de winter 
geen verwarming hebben … Die gasten zijn dan niet uitgeslapen, ze zijn 
gestresseerd enz. Schilderen is handwerk maar je hoofd moet er ook bij 
zijn. Als je dan met veel stress zit dan kan het gebeuren dat je ziek valt.”

 WERKVLOERBEGELEIDER, STAD GENT

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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10. Mogen vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers werken?

Afhankelijk van het verblijfsstatuut als anders-
talige nieuwkomer heeft de werkzoekende 
een arbeidskaart nodig om te mogen werken. 
Neem een kijkje op deze website voor meer 
gedetailleerde informatie over verblijfsstatuut 
en arbeidskaarten.

Asielzoekers kunnen vier maanden na hun aan-
komst in België een arbeidskaart C aanvragen. Met 
deze arbeidskaart kunnen asielzoekers werken 
tot er een beslissing over de asielaanvraag valt.

Een erkend vluchteling kan werken zonder een ar-
beidskaart. Een subsidiair beschermde dient ook 
een arbeidskaart C aan te vragen. Werkzoekenden 
kunnen een arbeidskaart aanvragen via de Dienst 
Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/algemene-principes
https://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/contact-en-openingsuren
https://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit/contact-en-openingsuren
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11. Op welke maatregelen kunnen werkgevers beroep doen?

Er zijn geen specifieke maatregelen die financiële voordelen bieden 
aan werkgevers voor de tewerkstelling van vluchtelingen of anders-
talige nieuwkomers. Werkgevers kunnen voor de tewerkstelling van 
deze doelgroep dus beroep doen op het bestaand aanbod van: 

 y Individuele Beroepsopleiding (IBO) 
 y Beroepsinlevingsstage (BIS) 
 y Beroepsverkennende stages (BVS)
 y Artikel 60-tewerkstelling (enkel voor werkzoekenden met een 

leefloon van het OCMW)

Dit aanbod verandert dus zorg dat je als jobhunter bij blijft en 
geregeld bijscholingen volgt. Zorg dat je voorafgaand aan het oriënte- 
rend bedrijfsbezoek voldoende geïnformeerd bent over de voordelen 
die de verschillende maatregelen opleveren. Op de VDAB-website 
vind je een overzicht. Print dit uit en neem dit mee, of neem folders 
mee die je kan achterlaten. 

Focus niet enkel op de voordelen die deze maatregelen voor 
werkgevers hebben, maar zoek ook uit wat dit concreet betekent 
voor je werkzoekende klant waarvoor je aan het jobhunten bent. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekleren
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Maatregelen zoals art. 60 impliceren dat je achteraf niet meer in 
aanmerking kan komen voor een beroepsopleiding. Een art. 60 
verhindert ook procedures rond gezinshereniging. Zorg er dus voor 
dat je werkzoekende klant hiervan de gevolgen kent en begrijpt. Zorg 
dat je zicht krijgt wat een werknemer op het eind van de maand zal 
hebben. Voor werkzoekenden die een leefloon ontvangen, is een BIO-
tewerkstelling vaak financieel niet interessant. 

“Het gevoel dat je niet bij je familie kan, maakt alles nog moeilijker. Het is 
voor iedereen moeilijk om gescheiden te leven van je familie maar bij ons 
zeker want je weet dat je ze niet kan zien en je weet ook niet wanneer je ze 
nog terugziet. […] Dat geeft toch wel een drukkend gevoel.” 

ICT’ER, 27 JAAR, SYRIË

12. Hoe bouw je relaties uit met interimkantoren?

12.1. Kennismaking
Vooraleer je vluchtelingen aanraadt zich in te schrijven bij 
interimkantoren, maak je best zelf als jobhunter eerst werkafspraken 
met kantoren in je regio. Veel vluchtelingen en anderstalige 
nieuwkomers geraken – als ze alleen naar een kantoor gaan – vaak niet 
voorbij het onthaal. Dit heeft vaak te maken met anderstaligheid, 
maar evengoed met assertiviteit of presentatievaardigheden. Je 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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dient dus een openheid te creëren voor je werkzoekende klanten door 
relaties met consulenten in kantoren uit te bouwen. Net zoals bij het 
individuele jobhunting neem je hier een gelijkaardige bufferrol op.

Zet eerst gericht sensibiliserende en informerende acties op en 
zorg dat je zelf als jobhunter goede werkrelaties uitbouwt met een 
aantal consulenten van kantoren. Werk hiervoor samen met het 
Vormingsfonds voor Uitzendkrachten (VFU). Voor elke provincie is er 
een sectorconsulent die de kantoren in je regio goed kent. Ga na of 
deze sectorconsulent als tussenpersoon kan optreden in het bereiken 
van deze kantoren en/of ook een rol kan opnemen in het sensibiliseren 
en informeren. Het VFU kan ondersteunen in het verspreiden van je 
uitnodigingen voor infosessies of speeddates, maar ook tijdens deze 
acties zelf.

Start een infosessie met een kennismakingsronde en ga na in welke 
mate de kantoren rond de tafel ervaring hebben met de tewerkstelling 
van vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. In de meeste gevallen 
zal dat zeker het geval zijn. Voor kantoren die zelf de werkgever zijn van 
de uitzendkrachten, maakt het vaak niet uit dat iemand een vluchteling 
is of niet. Ze zijn op zoek naar goede, gemotiveerde werkkrachten 
voor hun klanten, de bedrijven. Hou in gedachten dat interimkantoren 
commerciële bedrijven zijn, en bij een tewerkstelling via hen ook de 
effectieve werkgever van de uitzendkracht.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.vfu-ffi.be/
https://www.vfu-ffi.be/wie-zijn-we/team/
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“Rond vluchtelingen specifiek doen we geen aparte zaken want dan doen 
we eigenlijk wel wat aan discriminatie. We doen wel ons best om onze 
reguliere dienstverlening wat op de vluchtelingen af te stemmen.” 

INTERIMCONSULENT

Dus ga vooral na welke eisen ze stellen op vlak van Nederlands, 
competenties en attitudes en welke werkkrachten ze zoeken. Hieruit 
kan je opmaken welke visie ze hebben. Op zich is je aanpak hier niet 
anders dan voor een prospectie bij werkgevers. Het verschil zit erin 
dat interimkantoren veel verschillende soorten bedrijven en jobs en 
ontsluiten. Je vist dus in een hele grote poel aan mogelijkheden.
 
12.2. Informatie over de doelgroep en de aanpak
Tijdens infosessies voor kantoren ga je dieper in op tewerkstelling voor 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Kantoren hebben gelijk- 
aardige vragen over deze doelgroep als werkgevers. Mogen ze werken 
via interim? Welke profielen vind je onder de doelgroep? Welke ambities 
hebben ze? Kunnen ze goed Nederlands? Presenteer een aantal succes-
verhalen waarvoor je jobhuntte en een aantal cv’s van je werkzoekende 
klanten waarvoor je nog op zoek bent. Dit geeft hen een concreet beeld 
van het potentieel dat de doelgroep biedt. Schets tegelijkertijd de 
drempels waar deze doelgroep op de arbeidsmarkt tegenaan loopt, en 
dus ook vaak bij interimkantoren. Geef aan dat ze hierdoor waardevol 
potentieel voor hun klanten, de bedrijven, mislopen. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“We werken bijvoorbeeld vooral met dagcontracten en 
ik heb onlangs eens met iemand van de VDAB gepraat 
over hoe ze daar tegenover stonden. Ze zei dat dat niet 
echt iets negatief is maar dat vluchtelingen om aan 
gezinshereniging te kunnen doen liefst een vast contract 
hebben. En dat zijn dan zo’n zaken die wij als interim niet 
weten. Een vluchteling zal dat ook niet zeggen tegen ons. 
Daarover kan dan misschien wel wat meer informatie 
gegeven worden. Misschien een brochure waarin staat 
wat voor de vluchtelingen belangrijk is voor het werk. We 
zijn geen maatschappelijk assistenten en we weten ook 
niet alles. Vluchtelingen zitten ook met bepaalde stress 
dat wij niet hebben.” 
CONSULENT INTERIMKANTOOR

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Benadruk je eigen rol als jobhunter in de zoektocht naar werk van 
je werkzoekende klanten. Geef een aantal voorbeelden van hoe jij 
ondersteuning biedt naar werkzoekenden. Maar dat je evengoed 
ondersteuning aan de werkvloeren biedt, zoals taal- en jobcoaching, 
eenmaal mensen meedraaien op een werkvloer. 

Leg uit dat je als jobhunter geen mensen naar kantoren doorverwijst 
als die niet klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dit kan voor kantoren een 
interessante insteek zijn, gezien je dan al een zekere preselectie voor 
ze maakt. Zo weten ze dat de werkzoekende die via jou komt, op ver-
schillende vlakken reeds gescreend werd en effectief potentieel heeft. 
Benadruk de meerwaarde die jullie voor elkaar kunnen betekenen.

“In het begin werkte ik samen met één consulent van één interimkantoor. 
Daaruit hebben we al heel wat geleerd over open communicatie, afspra-
ken, feedback geven en krijgen van elkaar, enz. Gaandeweg hebben we 
dat uitgebreid naar een heleboel kantoren. Het is en blijft wel wat zoeken. 
Kantoren gaan op een andere manier om met werkzoekenden, hebben 
minder aandacht voor de randvoorwaarden en noden bij vluchtelingen. En 
elk kantoor is weer anders. Voor kantoren zijn de bedrijven hun klanten en 
moeten ze vooral tegemoetkomen aan die noden. Net zoals bij bedrijven 
moet je op zoek gaan naar die ene juiste persoon in een kantoor om daar 
dan een goede werkrelatie mee op te bouwen.” 

JOBHUNTER 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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12.3. Afspraken
Ga vervolgens na of ze interesse hebben om samen te werken. Indien 
zo, maak dan een aantal gezamenlijke werkafspraken. Schenk aan-
dacht aan deze zaken:

 y Je mag als jobhunter cv’s doorsturen naar de kantoren en de 
kantoren engageren zich om elke werkzoekende uit te nodigen 
voor een gesprek op kantoor. Kantoren sturen op hun beurt ook 
vacatures naar jou door. 

 y De kantoren screenen de kandidaat. Je mag hier - net zoals bij het 
plaatsbezoek bij een werkgever - bij aanwezig zijn en als buffer 
optreden. De kantoren geven de werkzoekende en jou steeds 
feedback over de screenings.

 y Streef naar open communicatie tussen de kantoren en jezelf. 
Zorg dat je aan elkaar laat weten welke bedrijven jullie beiden 
contacteren voor de klanten die je jobhunt. Het benutten van 
je netwerk bij kantoren betekent uiteraard niet dat je je eigen 
jobhunting stopzet. De toeleiding naar de kantoren is één van de 
sporen die je in je individuele jobhunting opneemt.

 y De kantoren sensibiliseren hun klanten, de bedrijven, om de 
taalvereisten en selectieprocedures toegankelijker te maken voor 
vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers. Ze overtuigen de 
werkgevers om gebruik te maken van taal- en jobcoaching op de 
werkvloer.  

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“We proberen ervoor te zorgen dat de klant een oefening maakt: welke 
taken kan je uitbesteden aan een vluchteling die minder de taal kan? 
Zo wat jobcrafting om te zien hoe er taken kunnen verschuiven zodat 
er dan functies zijn waar je perfect kan werken zonder dat je zeer goed 
Nederlands moet kunnen. Niet alle werkgevers staan daarvoor open, want 
dan moeten ze zichzelf weer in vraag stellen, ze moeten tijd besteden 
waarbij het misschien gemakkelijker is om gewoon iemand aan te nemen 
die Nederlands kan.” 

CONSULENT INTERIMKANTOOR

 y Als jobhunter stel je je ook ondersteunend op naar het interim-
kantoor. Zij zijn de officiële werkgever van de uitzendkracht bij  
tewerkstelling. Als er dus problemen optreden met één van jouw 
werkzoekende klanten, kunnen ze dus met jou contact opnemen. Je 
vangt vragen op over inburgeringstraject, aanvragen van arbeids-
kaart, mobiliteit … Je blijft nazorg bieden naar beide partijen.

13. Wat zijn aandachtspunten als je samenwerkt met  
 interimkantoren?

Interimkantoren zijn officieel de werkgevers van uitzendkrachten. Het 
zijn commerciële spelers en hun klanten zijn bedrijven. Ze kijken dus 
ook met de bril van die werkgevers naar werkzoekenden. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Stuur je een werkzoekende door naar een interimkantoor, dan moet je 
hem dus voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Sollicitatietraining 
over hoe de werkzoekende zichzelf voorstelt, wat zijn motivatie is en 
wat hij wil doen, blijft dus aan de orde. Je treedt ook best op als buffer, 
net zoals bij het plaatsbezoek, maar doe dit enkel als je weet dat de 
consulent van het kantoor hiervoor open staat. Kom tijdens dat gesprek 
dan enkel tussen als het nodig is en neem het gesprek nooit over.

Zorg dat je werkzoekende klant voldoende op de hoogte is van wat 
interimwerk betekent, met welk soort contracten gewerkt wordt, enz. 
Wil je je eigen kennis over interimwerk en dat van je werkzoekende 
verhogen? Neem dan best een kijkje op deze website. 

Benadruk dat interimwerk soms een springplank kan zijn naar vast 
werk, maar dat de werkzoekende zich eerst moet bewijzen door 
een tijd mee te draaien op de werkvloer. Het is een manier om op 
verschillende werkplekken ervaring op te doen. Het heeft dus ook 
een oriënterend effect.

Voor vluchtelingen die aan gezinshereniging willen doen, is interim-
werk niet de juiste piste. Gezinshereniging vereist een vast contract 
waarbij je een bepaald bedrag verdient. Ga dus altijd na of er een vast 
contract bij het bedrijf in kwestie ooit mogelijk is, en indien zo op welke 
termijn? Zorg dat je zicht hebt op het maandloon bij een vast contract.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.interim-info.be/
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Veel vacatures worden door interimkantoren uitgeschreven. Vonden 
jij en je werkzoekende klant zo’n vacature, neem dan als jobhunter 
eerst telefonisch contact op om te kijken of een jobmatch mogelijk 
is. Hou hier zo veel mogelijk vast aan de procedures beschreven onder 
individuele jobhunting.

“We kennen de noden van onze klanten zo goed. Veel bedrijven publiceren 
zelfs geen vacatures meer. Als we een werkzoekende gescreend hebben en 
zicht hebben op zijn mogelijkheden, dan weten wij bij welke bedrijven ze 
een kans maken. Ook als bedrijven op dat moment niemand nodig hebben, 
gaan we die werkzoekende soms nog voorstellen, omdat we weten als we 
met zo’n profiel bij hen aankloppen, ze waarschijnlijk wel zullen bijten. Op 
die manier kunnen we echt jobcraften. Dat is onze verkoopstrategie.” 

CONSULENT INTERIMKANTOOR

Als jobhunter investeren in samenwerken met interimkantoren heeft 
een aantal voordelen:
 y Consulenten van kantoren hebben ontzettend veel bedrijfs-

contacten. De mogelijkheden die ze kunnen ontsluiten, gaan veel 
breder dan het netwerk dat je als jobhunter alleen kan opbouwen. 
Hun consulenten kennen sommige bedrijven bijzonder goed, 
waardoor ze ook verborgen vacatures kunnen ontsluiten.

 y Kantoren kunnen soms bijzonder snel matches realiseren. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Heb je je contacten goed uitgebouwd? Dan kan één mailtje met 
enkele cv’s consulenten in verschillende kantoren bereiken, snel 
zaken in beweging brengen.

Uiteraard heeft zo’n samenwerking ook een keerzijde:
 y Samen jobhunten met kantoren betekent ook dat er steeds meer 

spelers zijn waarmee je moet afstemmen. Je moet dus de trajecten 
die je met je werkzoekende klant nauwkeurig uitstippelde, een 
beetje kunnen loslaten. 

 y Zijn er werkafspraken met enkele consulenten of kantoorverant-
woordelijken gemaakt? Ga er niet automatisch van uit dat deze 
door alle consulenten in dat kantoor gerespecteerd worden. Jouw 
contactpersoon kan een cv doorgeven aan een collega-consulent. 
Deze is op zijn beurt niet altijd op de hoogte van deze werk-
afspraken of zelfs van jouw rol als jobhunter. Hierdoor moet je 
soms extra alert achter feedback over je werkzoekende klant lopen. 
Wees erop voorbereid dat je soms het overzicht kwijtraakt. 

“Je moet binnen kunnen geraken. Eens je binnen bent, is het geen 
probleem. Bij een interim zeggen ze bijvoorbeeld dat je goed Nederlands 
moet kunnen, maar eens dat je dan ergens binnengeraakt op een werkvloer 
zie je dat de taal eigenlijk niet zo een obstakel vormt: je collega’s kunnen 
bijvoorbeeld ook in het Engels praten of wat trager praten enz.” 

WEGENWERKER, 29 JAAR, ERITREA

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Sensibiliseren over (talige) drempels voor vluchtelingen en anders-
talige nieuwkomers blijft een constante, vooral naar de aanpak 
van kantoren zelf. Kantoren bedienen de noden van bedrijven. De 
selectieprocedures en screenings die kantoren zelf doen vooraleer 
ze werkzoekenden toeleiden naar een bedrijf, zijn vaak (op talig 
vlak) zwaarder dan de effectieve vereisten op een werkvloer. Er 
zijn bedrijven waar Engels of Frans op de werkvloer voldoende zijn, 
maar de testings om er binnen te geraken zijn in het Nederlands. 
Het gebeurt ook wel eens dat de ene consulent van het kantoor 
Nederlands niet zo belangrijk vindt voor een bedrijf, maar dat je 
de week erop van zijn collega het omgekeerd hoort.

“Gisteren gingen we met een groepje vluchtelingen op bedrijfsbezoek via 
een interimkantoor. Ze wisten dat wij met vluchtelingen werken en hun 
Nederlands dus nog niet perfect is. De inhouse-consulente zei tijdens de 
rondleiding dat er een driedaagse opleiding in het Frans is, maar dat de 
preselectie testing in het Gents kantoor in het Nederlands is. Pas wanneer 
iemand slaagt voor de test, komen ze bij die inhouse-consulente terecht. 
Vanmorgen stuurde ik een mail naar dat interimkantoor voor een klant. Ik 
zet erbij dat hij Frans spreekt en beperkt Nederlands. Ik had begrepen dat 
een driedaagse opleiding ook in het Frans kan. En dan krijg ik een antwoord 
van het kantoor, ‘Nederlands moet heel goed zijn en men mag geen Frans 
spreken’. Uhm...?” 

JOBHUNTER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Bedrijven zijn de klanten van interimkantoren. Vraag of je zelf 
rechtstreeks contact mag opnemen met het bedrijf, maar dat 
wordt niet altijd toegestaan. Dat betekent dat je bepaalde noden, 
zoals de nood rond job- en taalcoaching, niet kan vatten door langs 
te gaan en de vinger aan de pols te houden. Pas je nazorg hierop 
aan: blijf dus contact houden met de werkzoekende waarvoor je 
jobhuntte én het interimkantoor. 

14. Hoe behoud je het overzicht van bedrijven?

Als je in een team met verschillende jobhunters of bedrijfsconsulen-
ten werkt, is het aangewezen om een systeem te creëren waardoor je 
informatie van bedrijven uitwisselt. Hou een goed registratiesysteem 
bij om in kaart te brengen welke bedrijven openstaan voor de doel-
groep, welke vacatures beschikbaar zijn, welke bedrijfsconsulenten 
reeds contact hadden met het bedrijf, wie een goede aanspreek- 
persoon is binnen dat bedrijf, enz. Het vergemakkelijkt opzoekwerk 
en de uitwisseling van bedrijfscontacten.

Door bedrijfscontacten te registreren weet je ook of je collega 
jobhunter al eens op prospectie ging bij een bedrijf, welke info hij 
daar verzamelde, of hij er een match realiseerde, enz. Het is waarde-
volle informatie om je voor te bereiden voor je contact opneemt met 
een bedrijf.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Maak dus onderling afspraken over wat je waar registreert en wat je 
belangrijk vindt om met elkaar te delen.

15. Hoe deel je openstaande vacatures?

Net zoals het delen van basisgegevens van 
bedrijven maak je best ook afspraken over 
openstaande vacatures. Je kan hiervoor 
met een mailinggroep werken. Het nadeel 
hiervan is dat mailboxen bijzonder snel 
vollopen en dat er mails ‘verdrinken’. 
Werken met een digitaal forum als sociaal 
netwerk waar je info over deze vacatures 
deelt, is het proberen waard.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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16. Kunnen sectororganisaties een rol spelen bij prospectie  
 of jobhunting?

Sectororganisaties zijn werkgeversorganisaties die werkgevers in 
specifieke sectoren ondersteunen rond allerlei zaken. Zo’n organi-
satie is er voor zowat elke sector (hout, interim, metaal, diensten- 
cheques…). Ze bieden opleidingen aan werkgevers maar ook voor werk-
nemers, zetten informatiecampagnes op, en zo veel meer. Ze kennen 
dus veel bedrijven in jouw regio goed. Ze verspreiden ook vacatures 
in hun sector. Het is dus interessant om hun expertise over bedrijven 
en sectoren te benutten bij prospectie of jobhunting. Probeer dus net 
zoals met interimkantoren ook relaties met hen op te bouwen. Ze ont-
sluiten een waaier van mogelijkheden voor je werkzoekende klanten. 
Een aantal sectoren zetten reeds verschillende, verkorte opleidingen 
voor anderstaligen op poten om zo tegemoet te komen aan noden bij 
werkgevers. Zorg dat zij je hierover op de hoogte houden. 

Ga ook te rade bij de accountmanagers van de VDAB. Voor elke sector, 
gaande van de bouwsector tot de social profit, is er in elke regio een 
accountmanager die als contactpersoon optreedt voor bedrijven in 
die sector. Ze zijn op de hoogte van waar er vacatures zijn en ontsluiten 
ook ondersteuning naar bedrijven om vacatures uit te schrijven en 
jobs te craften.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/accountmanagers
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17. Wat zijn aandachtspunten bij activering van asielzoekers?

Asielzoekers zijn vluchtelingen die nog niet door onze staat erkend 
zijn als vluchtelingen en dus niet zeker zijn dat ze op termijn in het land 
mogen verblijven. In de meeste gevallen verblijven ze in collectieve 
opvangcentra of in een stedelijk of lokaal opvanginitiatief (SOI/LOI). 

Asielzoekers hebben het recht om vier maanden na hun aankomst 
en aanvraag bij het Commissariaat Generaal voor Vluchtelingen en 
Staatlozen (CGVS), te werken. Hiervoor moeten ze een arbeidskaart C 
aanvragen (Mogen vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers 
werken?). Ze hebben recht op inburgering en kunnen zich via een 
Agentschap Integratie en Inburgering inschrijven voor een cursus NT2 
en/of Maatschappelijke Oriëntatie (MO).

Asielzoekers die graag snel willen werken, kunnen zich dus inschrijven 
bij de VDAB. Uiteraard hebben zij net als erkende vluchtelingen of 
subsidiair beschermden competenties en kan je dus een traject 
naar werk opstarten. Desalniettemin zijn de randvoorwaarden van 
asielzoekers toch een pak precairder. Als je dus voor asielzoekers 
jobhunt, wees je dan bewust van deze zaken die de zoektocht naar 
werk extra bemoeilijken. Vraag je dus af of werken in het NEC wel de 
juiste piste is.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Asielzoekers zijn nog in procedure. Dit betekent dat ze wachten 
op het resultaat van hun aanvraag bij het CGVS. Het wachten 
op resultaat is een enorm stresserende periode. Aanvragers 
weten nooit goed wanneer ze een antwoord kunnen verwachten. 
Sommigen moeten bijzonder lang, soms jaren, wachten vooraleer 
ze een uitspraak krijgen. Dit slopend proces heeft bij velen een 
enorme impact op hun fysieke en psychosociale gezondheid. Ook 
het leven in een collectief opvangcentrum met andere asielzoekers 
is voor velen stresserend. 

 y Asielzoekers die in een opvanginitiatief verblijven en werk vinden, 
moeten een bijdrage betalen voor de opvang. Dit bedrag is een 
vast percentage per inkomensschijf. Meer details vind je op deze 
website. Jonge asielzoekers die een studentenjob doen, hoeven 
geen bijdrage te betalen. Zorg dus dat je als jobhunter goed op 
de hoogte bent van deze regelgeving en wat de impact van werken 
kan zijn op de opvangrechten van de asielzoeker. Spreek deze 
gevolgen goed door met je werkzoekende klant.

 y Asielzoekers die afzien van hun opvangrecht richting werk be-
geleiden, is nog uitdagender omdat ze vaak geen enkel opvangnet 
meer hebben.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.vluchtelingenwerk.be/blog/juridische-helpdeskvraag-van-de-maand-oktober-2017
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“Een asielzoeker die ik begeleidde besloot af te zien van zijn opvangrecht. 
Hij kon eerst bij zijn zus logeren, maar dat ging dan niet door. Die gast 
zwierf dus rond van kennis tot kennis of sliep ook op straat. Werk hebben 
werd dus heel belangrijk om geld te verdienen en te overleven, maar zoek 
maar eens werk voor iemand die geen vast adres heeft. Dat lukt dus gewoon 
niet. Je kan die niet inschrijven bij een interimkantoor of bij de VDAB.”

JOBHUNTER

 y Wordt een asielzoeker erkend, dan krijgt hij van Fedasil twee 
maanden de tijd om een woning te zoeken. Nadien moet hij het 
opvangcentrum verlaten. Discriminatie op de woningmarkt ten 
aanzien van anderstalige nieuwkomers is de realiteit. Een zoektocht 
naar een woning wordt op zo’n moment een voltijdse bezigheid 
en is bijzonder moeilijk te combineren met een zoektocht naar 
werk of tewerkstelling. Tegelijkertijd vinden werkenden sneller 
een woning omdat verhuurders nu eenmaal sneller verhuren aan 
iemand met een vaste job. Bewijzen van interimwerk bieden hier 
– spijtig genoeg – weinig soelaas. Bekijk dus samen met je klant of 
de zoektocht naar werk al dan niet op een lager pitje zult zetten.

“Een asielzoeker die in een opvanginitiatief verbleef, had werk gevonden en 
werd dan erkend. De zoektocht naar een woning was zo moeilijk dat hij dat werk 
gewoon heeft moeten opzeggen. Dat staat toch haaks op versnelde activering?” 

JOBHUNTER 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“Ik werd bijna verplicht uit het opvangcentrum gezet omdat ik mijn 
verblijfsvergunning al twee maanden had maar daar toch nog verbleef. Het 
was zeer moeilijk om een woning te vinden, het heeft mij ongeveer drie 
maanden gekost. Via immokantoren lukte het niet en ik heb ook het gevoel 
dat verhuurders niet aan ons willen verhuren.” 

ICT’ER, 27 JAAR, SYRIË

 y Werkgevers willen spijtig genoeg niet altijd in investeren in een 
nieuwe werknemer als ze geen zekerheid hebben dat die in het 
land gaat mogen blijven.

“Ik vond een werkgever die potentieel zag in mijn klant en ook in hem 
wou investeren. Toen hij echter hoorde dat hij een asielzoeker is en zijn 
verblijfsstatuut dus niet zeker is, is hij teruggekomen op zijn beslissing. 
Als werkgever investeren in opstart en opleiding van iemand waarvan je 
niet weet of die morgen nog legaal in het land mag verblijven, tja, dan 
maak je een kosten-batenanalyse op. Ik begrijp die werkgever ergens wel, 
maar het is natuurlijk tragisch voor die asielzoeker die gemotiveerd is om 
te werken.” 

JOBHUNTER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Mouhanad – boekhouder, 35j, Syrië

“Toen ik Mouhanad voor het eerst ontmoette, was ik onder de indruk: een 
boekhouder met een passie voor theater en kunsten, dat kom je nu niet elke 
dag tegen. Ons eerste gesprek verliep voornamelijk in het Engels, maar bij 
nader inzien hadden we dat ook perfect in het Nederlands gekund. Hij leek 
op zoek naar gelijkgezinden en vooral naar zijn plek in deze samenleving. 
Via een vzw die voor vluchtelingen ad hoc vrijwilligerswerk regelt (Refu-
Interim), had hij dat wel al een beetje gevonden. Hij assisteerde er bij 
het maken van filmopnames en stond daarbij in het voor het geluid. Maar 
deze vrijwillige opdrachten kwamen slechts af en toe. We besloten samen 
op zoek te gaan naar een vaste vrijwilligerswerkplek waar hij een aantal 
dagen per week zou kunnen werken en eerder gelinkt aan zijn beroep als 
boekhouder om de kloof met de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen. 
Bij toeval vernam ik dat ze bij VZW LOD Muziektheater op zoek waren 
naar extra ondersteuning in de boekhouding. Mouhanad was onmiddellijk 
enthousiast. De eerste kennismaking met vzw LOD ging wel wat stroef, 
vooral voor de medewerkers van vzw LOD omdat met een vluchteling 
werken voor hen een stap in het onbekende was. Na een tweetal weken 
maakt Mouhanad volledig deel uit van het team bij vzw LOD en voelt hij zich 
ook opvallend goed. Echt mooi om te zien. Het viel ook op dat Mouhanad 
een grote passie voor cijfers heeft en uiterst nauwkeurig werk oplevert. 
Wanneer Mouhanad een kleine maand bezig is met zijn professioneel 
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vrijwilligerswerk, komt ook zijn vrouw Mayce bij me terecht. Haar pad is van 
bij meet af aan heel duidelijk. Ze was in Syrië lerares en is dat nog steeds 
in hart en nieren en ze start meteen als vrijwilliger bij een Jenaplan-school 
in Gent. Want meteen als leerkracht werken in een school kan niet zonder 
diplomagelijkschakeling en een hoog niveau Nederlands.
Door de structuur in hun dagen komt er rust in hun gezin en zo ook ruimte 
om verder naar de toekomst te kijken. Hierdoor duiken veel vragen op over 
tewerkstelling, de Belgische nationaliteit verwerven, rijbewijs behalen 
en een diplomagelijkschakeling die maar lang blijft duren … We bekijken 
ze samen met ons drieën en ik tracht hen zo goed mogelijk hierin te 
ondersteunen en door te verwijzen naar gespecialiseerde diensten.
Na lang wachten, wel uiteindelijk goed nieuws! Het diploma van Mayce 
wordt helemaal op niveau met het diploma leerkracht lager onderwijs in 
Vlaanderen gelijkgeschakeld. Het koppel neemt de beslissing om voor 
Mayce een tewerkstelling in het onderwijs na te streven, heel goed wetende 
dat dit nog lang kan duren vooraleer ze het vereiste niveau Nederlands 
hiervoor behaald heeft. 
Mouhanad wil ondertussen zo snel mogelijk als boekhouder aan het werk 
op de reguliere arbeidsmarkt. Hij is enorm gemotiveerd en ook hoopvol 
dat dit zal lukken, zeker na zijn positieve ervaring bij en feedback van vzw 
LOD. De realiteit is echter minder rooskleurig. Mouhanad stuurt meer dan 
20 sollicitatiebrieven, maar wordt zeer weinig uitgenodigd om op gesprek 
te gaan. Wanneer hij toch mag gaan, botst hij op het gevraagde niveau 
Nederlands en de noodzakelijke klantencontacten die bij de functie van 

wat
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boekhouder horen. Die klantencontacten: daar is hij minder enthousiast 
en vooral onzeker over en hij antwoordt dan ook eerlijk op deze vragen. 
Er volgen vele afwijzingen en die vreten aan Mouhanads motivatie, 
zelfvertrouwen en hoop. Hij verliest de moed om verder te solliciteren en 
stort zich op zijn hobby geluidsopnames voor film. Het is een beetje een 
manier om weg te vluchten van de sollicitaties. Na een heel lang en diepgaand 
overleg, besluiten we samen om de optie artikel 60 te onderzoeken. Artikel 
60-tewerkstelling biedt een veiligere leeromgeving en zo krijgt Mouhanad 
meer tijd om terug zijn zelfvertrouwen op te bouwen en klantencontacten 
te oefenen. Vrij snel komt er een plaats vrij voor een administratieve 
kracht bij een kringwinkel en hij heeft er ook veel contact met klanten. 
Ondertussen is Mouhanad er een onmisbare schakel geworden. Hij maakte 
zich de boekhouding volledig eigen, heeft zijn zelfvertrouwen terug, 
en binnenkort muteert hij naar een functie boekhouder bij het OCMW. 
Hij kijkt er enorm naar uit om zich terug op cijfertjes te storten. Het is 
heerlijk om te zien hoe de rust en de goesting in hem is weergekeerd. De 
volgende stap is om na zijn artikel 60, terug werk te zoeken op de reguliere 
arbeidsmarkt.”

JOBHUNTER

wat
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Vinjole – poetsvrouw, 30j, Albanië

“Vinjole werd in februari 2018 naar me doorverwezen via een collega van de 
VDAB. Daar kreeg ze loopbaanoriëntatie en ook voorbereidend Nederlands 
als opstap naar de arbeidsmarkt. Uit haar oriëntatie blijkt dat ze graag wil 
werken voor een dienstenchequebedrijf. Ervaring in poetsen heeft ze niet. 
Ze is een alleenstaande mama van 3 jonge kinderen van 2, 7 en 10 jaar. In 
Albanië rondde ze haar lagere school niet af en heeft er weinig gewerkt. 
Ze hielp af en toe haar echtgenoot in de carwash. Dienstencheques zijn 
voor haar een haalbaar beroep, want ze wil het liefst werken tijdens de 
schooluren. Zeer begrijpelijk als alleenstaande mama van 3 jonge kinderen. 
Tijdens ons eerste kennismakingsgesprek valt mij direct op dat dit een 
zeer aangename, verzorgde dame is, die al redelijk goed Nederlands praat. 
Zij weet duidelijk van aanpakken. We spreken af dat zij een week later 
terugkomt en wij haar cv op punt zullen zetten. Zoals met veel mensen 
uit de doelgroep vluchtelingen, ben ik alweer verwonderd over hoe snel 
sommige mensen stappen kunnen zetten. 
De week erop is zij ruim op tijd aanwezig en werken wij haar cv af. 
Opnieuw krijg ik de bevestiging dat je op haar kunt rekenen. Zij blijft een 
aangename eerste indruk maken. Ik vermoed dat dit bij een sollicitatie bij 
een dienstenchequebedrijf ook wel zo zal zijn. Ik waag mijn kans en we 
sturen haar cv door naar eentje. Zoals verwacht, maakt zij bij haar eerste 
sollicitatiegesprek een zeer goede indruk. Resultaat: half maart is haar 
eerste werkdag! 
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Ze heeft 3 maanden een contract op proef gedaan, ze deed het super 
goed en kreeg hierna een vast contract. Ze zijn heel tevreden over haar. 
Ik heb als jobhunter nog nooit met iemand zo snel stappen gezet als met 
Vinjole. Ik kende haar zelfs niet zo goed. Ze had enkel het juiste duwtje in 
de rug nodig. Voor de rest was ze in staat om zelf op sollicitatiegesprek 
te gaan en verdere afspraken te regelen. Haar zelfredzaamheid was groot 
genoeg dat ik daar niet als buffer moest optreden. Dat is zeker niet bij alle 
werkzoekenden zo. Het voelt voor Vinjole ook goed aan dat zij dit bijna op 
haar eentje heeft klaargespeeld.” 

JOBHUNTER

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


110
Werkgevers-
benadering
en jobhunting

Individuele 
jobhunting

groeps-
methodieken 
jobhunting

prospectie 
bedrijven

informeren en
sensibiliseren

faqs

cases

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


111
Werkgevers-
benadering
en jobhunting

Individuele 
jobhunting

groeps-
methodieken 
jobhunting

prospectie 
bedrijven

informeren en
sensibiliseren

faqs

cases

Zein – calculator, 27j, Syrië

“Zein Hussine komt voor het eerst bij mij langs voor het aanmaken van een 
cv en om hem voor te bereiden op een speeddate met interimkantoren in 
februari 2018. Hij studeerde begin 2017 af in Syrië als bouwkundig ingenieur. 
Hij maakt direct een grote indruk op me. Hij stelt zich van meet af aan 
vriendelijk en open op. Hij was toen juist gestart met vrijwilligerswerk 
met professioneel perspectief bij de dienst Facility Management van 
de Stad Gent. Zijn voornaamste taak is er evacuatieplannen tekenen 
voor de stadsgebouwen met het softwarepakket autocad. Ondertussen 
blijft hij Nederlandse lessen volgen. We hopen dat het vrijwilligerswerk 
de afstand met de reguliere arbeidsmark zou verkleinen. Zijn ambitie is 
namelijk om op lange termijn op het niveau van zijn diploma te werken. 
Zo is hij sinds zijn aankomst in de zomer van 2017 in België al bezig met 
zijn diplomagelijkschakeling. Met de hulp van zijn ouders die nog in Syrië 
wonen, tracht hij zijn diploma te bemachtigen. Dat is geen evidentie, 
gezien de universiteit waar hij studeerde letterlijk van de kaart geveegd 
is. Hij doet een aanvraag voor een diplomagelijkschakeling bij NARIC maar 
die wordt niet goedgekeurd op basis van onvoldoende informatie op een 
puntenbriefje.
Zein is een pientere jongeman die vlug veel informatie oppikt en eigenlijk 
heel vlug stappen zet doorheen zijn traject. Een werkpunt dat uit zijn 
vrijwilligerswerk komt, is vragen durven stellen als hij vast zit of iets niet 
weet. Zijn begeleider op de vrijwilligerswerkplek geeft aan dat hij moeilijk 
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om hulp durft te vragen. Zein is zelfredzaam en neemt ook deel aan de 
jobbeurs voor afstuderende ingenieurs van de Vlaamse Technische Kring 
van de Universiteit Gent. 
Tijdens de speeddate met interimkantoren is er een interimkantoor die 
hem kansen wil geven. Hij maakt via hen kennis met een bouwbedrijf. Na 
een positief gesprek is men bereid om hem via IBO te laten starten in de 
functie van assistent calculator, een knelpuntberoep. Ik volg hem samen 
met een IBO-consulent verder op tijdens deze tewerkstelling. In augustus 
2018 is een tussentijdse evaluatie gepland en het lijkt erop dat die positief 
zal zijn. Zijn mentor bij het bouwbedrijf omschrijft hem namelijk als iemand 
die over de juiste werkattitude beschikt en vooruit wil in het leven. 
Zein is verloofd en wil binnenkort gezinshereniging aanvragen om zijn 
verloofde over te brengen naar België. Een vast contract waarbij hij 
voldoende verdient is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Versnelde 
activering, vrijwilligerswerk en jobhunting heeft voor Zein echt snel stappen 
gerealiseerd op de arbeidsmarkt, mede omdat hij over veel leerpotentieel 
en ook -bereidheid beschikt.” 

JOBHUNTER
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Sulaiman – bandwerker, 19j, Afghanistan

“Sulaiman werd via een jongerenproject naar mij doorverwezen in novem-
ber 2017. Hij kwam als 17-jarige in België aan, volgde OKAN-onderwijs en dan 
deeltijds, maar maakte dat niet af. De begeleider van het jongerenproject 
geeft als aandachtspunt mee dat hij regelmatig zijn afspraken niet nakomt. 
Nog voor ik hem voor het eerst gezien had, neem ik mij dus voor om duide-
lijke afspraken te maken met hem: het is hier geen speeltuin waar men doet 
wat men wilt en langskomt wanneer het eens past. Vooraleer ik hem zelf 
leer kennen plan ik 2 screenings om zijn vaardigheden in kaart te brengen, 
een technische screening en een keukenscreening bij screeningscollega’s. 
Ik verneem later dat hij afwezig was voor zijn technische screening. Een 
bevestiging van de informatie die zijn vorige begeleider me gaf. 
Wij ontmoetten elkaar voor het eerst in december 2017 en de strenge 
aanpak die ik me voorgenomen heb, laat ik al snel varen. Ik zie namelijk een 
jonge gast die vriendelijk is, wel eerder terughoudend en onzeker, maar 
altijd klaar voor een grapje. Tegelijkertijd zie ik ook een jongen die het 
zwaar heeft en die zijn best doet om op het rechte pad te blijven. Hij is hier 
alleen in België sinds oktober 2015 en mist duidelijk de ondersteuning en 
het netwerk die tijdens deze levensfase zo belangrijk is voor jongeren. Hij 
vertelt mij dat hij schrik heeft op het verkeerde pad te geraken doordat hij 
zich nutteloos voelt, geen zinvolle tijdsbesteding heeft en structuur mist. 
Dat is vaak inderdaad een risico met zo’n jonge, alleenstaande vluchteling. 
Ik merk dat hij eigenlijk een toffe aangename gast is en neem mezelf voor 
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om hem zo veel mogelijk te ondersteunen. Niet met het vingertje wijzend, 
maar juist door hem te ondersteunen in zijn traject naar werk én tevens met 
mogelijke problemen die op zijn pad komen. Zo hou ik ook heel nauw contact 
met zijn begeleider zelfstandig wonen en stemmen we vaak samen af.
Uit de keukenscreening komt het advies dat Sulaiman beter kiest voor 
een opleiding en onvoldoende over rekenvaardigheden beschikt. Op lange 
termijn is dit het duurzaamste pad, maar Sulaiman is niet overtuigd. Hij 
wil het liefst zo snel mogelijk werken. Fabriekswerk is zeker haalbaar voor 
hem, maar ik vind dat hij zich de vraag moet stellen of hij dit zijn hele 
leven wil blijven doen. Tijdens opvolggesprekken wordt het heel duidelijk 
waarom hij zo snel wil werken: hij wil geld sparen om zijn ouders die in een 
buurland wonen, te bezoeken… Tja, wat kan je daarop zeggen?! Ik begrijp 
dat hij zijn ouders dolgraag wenst terug te zien. Dat is nu zijn grootste 
bekommernis. Hij heeft al zó veel meegemaakt. Ik kan het mij zelfs niet 
inbeelden welke weg hij letterlijk en figuurlijk heeft afgelegd. We gaan dus 
samen voluit voor werk.
In de maanden die volgen proberen we verschillende zaken uit. Hij doet 
mee aan de sollicitatieruimte waar we in groep zoeken naar vacatures. Hij 
neemt deel aan speeddates met interimkantoren. We schuimen samen de 
VDAB-website af voor vacatures. Af en toe vinden we wel iets waarvoor 
we solliciteren, maar er is altijd iets waardoor het niet lukt: de werkplek 
is te ver, niet bereikbaar met openbaar vervoer, hij verwittigt niet bij 
afwezigheden op afspraken, … Afspraken nakomen blijft moeilijk voor 
hem. Sulaiman blijkt dan ook een nachtmens te zijn met een onregelmatig 
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bioritme. ’s Ochtends uit bed komen lukt vaak niet. Ik blijf hameren op het 
belang van stiptheid, zeker als hij wil werken. Maar tegelijkertijd behoud 
ik mijn niet-schoolse, bemoedigende aanpak. Alles is een leerproces voor 
hem. Uiteindelijk bewonder ik dat hij blijft proberen en volhoudt. 
In samenwerking met Accent Interim plannen we bedrijfsbezoeken 
waaraan een selectiegesprek gekoppeld is. Hij wil hier graag aan mee 
doen, maar eerst moet hij door de screening van Accent geraken. We 
bereiden de screening en het sollicitatiegesprek samen voor. Sulaiman is 
opnieuw erg enthousiast. Ik hoop dat het hem eindelijk eens lukt. Want ik 
heb schrik dat zijn enthousiasme op een dag getemperd zal worden door 
al die teleurstellingen. Het eerste sollicitatiegesprek bij Accent verloopt 
moeizaam. Het is zijn eerste echte sollicitatie. Dat is niet evident. Maar 
van Accent mag hij mee op bedrijfsbezoek en het finale selectiegesprek 
in het bedrijf doen. Het bedrijf biedt ploegwerk aan en men steekt er 
autodeuren in elkaar. Een snel en best wel complex werk aan de band. Een 
paar dagen later belt Sulaiman op: hij heeft de job en klinkt dolgelukkig! 
Hij start in ploegensysteem. De eerste dagen bleef hij zelfs bij een vriend 
slapen, om zeker op tijd wakker te worden en op tijd te zijn op het werk. 
Zelf vroeg hij aan het bedrijf om de nachtshift te mogen doen. Hij vindt dit 
beter. Dan hij heeft geen stress meer dat hij zijn wekker niet zal horen. Na 
een aantal maanden interimwerk in dat bedrijf, maakt hij kans op een vast 
contract. Ik hoop echt dat dit zal lukken; en als het op een of andere manier 
plots moeilijker loopt, dan kan hij steeds op mij rekenen.” 

JOBHUNTER
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Nog vragen? Neem dan contact op met werk@stad.gent
Auteur: Britt Roels
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1. Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?  
2. Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig?  
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4. Hoe bouw je een netwerk aan vrijwilligerswerkplekken uit?  
5. Hoe benader je organisaties rond vrijwilligerswerk?  
6. Welke werkvloeren zijn goed voor vrijwilligerswerk?  
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Vrijwilligerswerk
3WAT IS HET?

Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief is een vorm van 
vrijwilligerswerk waarbij de taken op de vrijwilligerswerkvloer 
aansluiten bij de jobaspiratie van de vluchteling of anderstalige 
nieuwkomer. Het is een werkgerelateerde stage in een vzw, bij een 
lokaal bestuur, een school of een non-profitorganisatie. 

Het onderscheidt zich van andere vormen van vrijwilligerswerk door 
zeer bewust de link te leggen met het jobdoelwit van de werkzoe-
kende. De expliciete doelstelling is om de kloof met de reguliere 
arbeidsmarkt of een kwaliteitsvolle beroepsopleiding te verkleinen. 
Het leunt dus meer aan bij werkplekleren of beroepspecifieke stages 
op de reguliere arbeidsmarkt waarbij ook een intensieve opvolging, 
begeleiding en evaluatie op de werkvloer komt kijken. Er wordt een 
vrijwilligersovereenkomst in plaats van een stage-overeenkomst  
afgesloten. In de meeste gevallen is er ook een (minimale) vrijwilli-
gersvergoeding voor de inzet van de vrijwilliger.

Vrijwilligerswerk voor vluchtelingen of nieuwkomers is op zich niet 
nieuw. Er zijn heel wat spelers die inzetten op vrijwilligerswerk 
voor nieuwkomers als vorm van zinvolle vrijetijdsbesteding, sociale 
participatie of oefenkansen Nederlands. De meeste van deze 
begeleidingsinstanties vragen echter een bepaald niveau van 
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Vrijwilligerswerk
4Nederlands voor men kan instappen en leggen niet de expliciete link 

met werk zoeken. Het actief inbouwen van competentieversterking 
en vroege taalverwerving Nederlands op vrijwilligerswerkvloeren 
voor vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers is in deze methodiek 
dus wel innovatief. Globaal zet je dus met dit soort vrijwilligerswerk 
in op: (1) arbeidsattitudes en meer generieke competenties, (2) 
beroepsspecifieke competenties en (3) taalverwerving Nederlands.

Vanuit de jobdoelwitten van de anderstalige nieuwkomer ga je 
gericht op zoek naar een passende vrijwilligerswerkvloer. Op de 
vrijwilligerswerkvloer zet je zeer doelgericht in op het verbeteren van 
technische kennis, arbeidsattitudes, contexttaal, culturele aspecten 
verbonden met werk, werkregimes, e.a. Doordat een werkzoekende 
vluchteling meedraait op een vrijwilligerswerkplek waar men het 
Nederlands en competenties verbetert en het professioneel netwerk 
uitbouwt, realiseer je zo op termijn een doorstroom naar de reguliere 
arbeidsmarkt of een beroepsopleiding. Dit vrijwilligerswerk is dus 
één van de mogelijke stappen in een opbouwend activeringstraject 
van vluchtelingen of anderstalige nieuwkomers. Onderzoek toont aan 
dat vrijwilligerswerk op een cv aanzienlijk meer kansen geeft op een 
uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Specifiek voor mensen met 
een migratieachtergrond is het effect sterker (Baert, S., 2016). Het 
is dus een uitgelezen manier om de afstand naar de arbeidsmarkt te 
verkleinen.
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https://www.demorgen.be/economie/anoniem-solliciteren-lost-discriminatie-niet-op-b664db19/
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faq’s

hoe

Vrijwilligerswerk
5

wie

wat

VOOR WIE IS HET?

Voor een groot deel van de vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers 
is de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te groot. Veel personen 
zijn omwille van draagkracht, emotionele belasting, culturele 
aspecten, onbekendheid van het aanbod, arbeidsvoorwaarden en 
andere omstandigheden niet onmiddellijk inzetbaar op de reguliere 
arbeidsmarkt. Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief is 
dan een mogelijke stap op de activeringsladder, zelfs voor velen een 
noodzakelijk stap om zichzelf te versterken. 

“Er moet meer nadruk worden gelegd op wat mijn competenties, talenten 
en ervaringen zijn. Ik heb werk gevraagd, ik wil werken maar men moet 
mij dan ook vragen wat ik gedaan heb en waar ik goed in ben. Ik wil niet 
teruggaan naar de tijd in Syrië waar men kijkt naar je uiterlijk en niet naar 
je talenten. Wanneer men niet naar mijn talenten kijkt, huil ik binnenin, ik 
voel me gekleineerd. Maar ik ben vastberaden en denk bij mezelf: het lukt 
wel, ik kan het. Het water toont wie er een zwemmer is.” 

HOUTBEWERKER, 48 JAAR, SYRIË

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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hoe

Vrijwilligerswerk
6Vrijwilligerswerk met professioneel perspectief heeft dan ook veel ver-

schillende functies in het activeringstraject van een werkzoekende zoals

 y de kloof met de reguliere arbeidsmarkt verkleinen,
 y kennismaken met één of verschillende soorten jobs en 

werkplekken,
 y zo snel mogelijk laten participeren op een werkplek, 
 y uitbreiden van het professioneel en sociaal netwerk van de 

nieuwkomer,
 y verhogen van oefenkansen Nederlands en versterken van het 

Nederlands,
 y technische en generieke competenties in kaart brengen en 

versterken,
 y kennismaken met dat beroep in België,
 y heroriënteren van de werkzoekende en kennismaken met één of 

meerdere andere beroepen.

Vooraleer je samen met de anderstalige nieuwkomer of vluchteling de 
stap van vrijwilligerswerk met professioneel perspectief onderzoekt, 
ga dan na of je één of meerdere van onderstaande criteria kan 
toepassen op je werkzoekende klant. 

wie

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
7

Hij heeft één of meerdere vrij duidelijk jobdoelwitten, maar maakt nog geen kans op de 
reguliere arbeidsmarkt.

ja / nee

Hij heeft ervaring in de richting van zijn jobdoelwit of vatte hieromtrent opleiding of studies 
aan in zijn thuisland of elders.

ja / nee

Er is een minimale vorm van mondelinge communicatie met de werkvloerbegeleider op de 
vrijwilligerswerkplek mogelijk, hetzij in het Nederlands, hetzij in een contacttaal of zelfs de 
moedertaal (Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig?).

ja / nee

Hij moet bepaalde technische vaardigheden nog versterken. ja / nee

Hij moet nog werken aan bepaalde arbeidsattitudes en generieke competenties bijschaven. ja / nee

Hij is gebaat met een uitbreiding van zijn sociaal (professioneel) netwerk. ja / nee

Hij is gebaat met ervaringen hoe zijn jobdoelwit in België invulling krijgt (dit is een vorm van 
kennismaking met het beroep).

ja / nee

Hij heeft nog nood aan een veilige omgeving waar men kan bijleren en fouten maken. ja / nee

Zijn randvoorwaarden rond psychosociaal welzijn, woning, verblijfsstatuut, e.a. zijn nog niet 
voldoende in orde om al rechtstreeks stappen te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt.

ja / nee

Hij heeft nood aan versterken van zijn Nederlands, zowel op 
het vlak van zijn jobdoelwit als op algemeen vlak. (Taalcoaching).

ja / nee

wie

wat

Gebruik onderstaande checklist als leidraad om een globaal beeld te 
vormen. Is vrijwilligerswerk een piste? Dan vereisen vraag 1 t.e.m. 3 
een JA, in combinatie met 1 of meerdere JA’s op de volgende vragen.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
8

wie

wat

“Ik heb een diploma boekhouden en financiën maar ik heb geen werk 
gevonden dat te maken had met mijn diploma. In Irak is het ook normaal dat 
je geen job vindt in wat je gestudeerd hebt, tenzij je misschien een dokter 
of ingenieur bent. Ik heb verschillende jobs gedaan, afhankelijk van welk 
werk er was. Ik heb auto’s verkocht, een internetcafé gehad waar ik dan alles 
geleerd heb van computers, software, hardware, netwerken enz. Daarna 
heb ik dan voor de overheid gewerkt en alles gedaan wat te maken heeft 
met social media. Ik moest daar de social media van een overheidsfiguur 
onderhouden.” 

FOTOGRAAF, 47 JAAR, IRAK

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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faq’s

wie

Vrijwilligerswerk
9HOE DOE JE HET?

Deze begeleidingsmethodiek hanteert een tweeklantenperspectief: 
(1) het ondersteunen van de werkzoekende vluchteling of anderstalige 
nieuwkomer en (2) de vrijwilligerswerkplek. Vanuit een concreet 
profiel van een werkzoekende zoek je als begeleider in samenspraak 
met de werkzoekende naar een geschikte vrijwilligerswerkplek. Volg 
hierbij volgende stappen:

1. Intake werkzoekende 

1.1. Ervaring en jobdoelwit koppelen aan werkvloer
Krijg als begeleider een globaal zicht op de werkzoekende en ga na 
of vrijwilligerswerk met professioneel perspectief een haalbare piste 
is om de kloof met de arbeidsmarkt te verkleinen (Voor wie is het?). 
Onderzoek of de werkzoekende reeds in België of andere landen als 

hoe

wat

1
Intake

3
Prospectie
werkplek

6
Opvolging en 
tussentijdse 

evaluatie

2
Opvolging

7
Eindevaluatie

4
Kennismaking 
werkzoekende 

en werkplek

5
Opstart

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
10vrijwilliger werkte. Veel vluchtelingen voeren vrijwilligerstaken uit 

terwijl ze in het opvangcentrum of in vluchtelingenkampen verblijven. 
Breng deze ervaring in kaart en benut ze in het verder uitdiepen van 
een mogelijk jobdoelwit. Je kan hiervoor dit intakeformulier gebruiken 
of deze online tool. Deze laatste tool is beschikbaar in verschillende 
talen en geeft je op het eind van de intake een overzicht dat ook voor 
de werkzoekende toegankelijk is.

Krijg je als begeleider deze werkzoekende doorgestuurd van een 
collega en was je zelf niet aanwezig bij de intake? Benut dan de 
informatie uit de basisintake van je collega en overloop dan nogmaals 
de jobdoelwitten en voorgaande werkervaring. 

Schat vervolgens in of er voor dergelijke jobdoelwitten mogelijke 
vrijwilligerswerkvloeren bestaan (Welke werkvloeren zijn goed voor 
vrijwilligerswerk?). Voor sommige beroepen kies je toch beter voor 
een werkstage bij een privé-werkgever. Zo is het bijzonder moeilijk 
om als kapper vrijwilligerswerk met professioneel perspectief te doen. 
Er zijn wel kappers die bijvoorbeeld werken in een ouderentehuis, 
maar die doen dat vaak als zelfstandige. Wil je in een ouderentehuis 
een werkzoekende laten kappen als vrijwilliger, dan wordt dat 
geïnterpreteerd als oneerlijke concurrentie ten aanzien van die 
zelfstandige kapper.

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://ec.europa.eu/migrantskills/
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Vrijwilligerswerk
111.2. Motiveren en aanmoedigen

Vervolgens licht je toe wat de bedoeling van deze tussenstap is in 
het activeringstraject van de werkzoekende. Benadruk de positieve 
effecten ervan bij kans op betaald werk. Kader het vrijwilligerswerk 
steeds in het groter geheel van arbeidsmarktactivering. 

Het concept vrijwilligerswerk met professioneel perspectief is meestal 
niet gekend, vrijwilligerswerk als vrijetijdsbesteding wel. Het vraagt 
vaak overtuigingskracht van de begeleider om de werkzoekende 
het nut van deze tussenstap te doen inzien. De meeste anderstalige 
nieuwkomers willen liefst “echt” en niet “gratis” werken. Geef aan 
dat het veel meer is dan werken en licht alle mogelijke voordelen 
toe: sneller Nederlands leren in een functionele context, woorden 
van je eigen job leren, netwerk uitbreiden, in aanraking komen met 
professionele technieken, competentieversterking, kennismaking 
met een bepaalde sector en beroep in België, enz. 

Het is niet enkel van belang hoe je vrijwilligerswerk uitlegt. Sta ook 
stil bij de manier waarop je de mogelijke taalbarrières tussen jou 
en de werkzoekende overbrugt. Het woord ‘vrijwilligerswerk’ is een 
moeilijk en vaak onbekend woord voor anderstalige nieuwkomers 
die nog Nederlands aan het leren zijn. Ook associëren ze onbetaald 
werk niet direct met een opstap naar het vinden van betaald 
werk of zelfs als valabele werkervaring. Schakel hiervoor dus een 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
12sociaal tolk in, wanneer nodig. Zo kan je beter de nuances van 

je uitleg overbrengen (Hoe communiceer je met anderstalige 
werkzoekenden?). 

“Ik heb slechts één iemand begeleid die weigerde om vrijwilligerswerk op te 
starten in zijn activeringstraject en dit was omwille van financiële redenen.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

1.3. Samen zoeken
Gaat de werkzoekende akkoord met deze stap in zijn activerings- 
traject, bekijk dan welk vrijwilligerswerk gelinkt aan zijn jobdoelwit 
mogelijk is. Het uiteindelijke jobdoelwit bepaalt de vrijwilligers- 
functie waarnaar jullie samen op zoek gaan. Bekijk tijdens het scherp 
krijgen van het jobdoelwit samen met de werkzoekende vrijwilligers-
websites (Bijvoorbeeld: https://vrijwilligerspunt.stad.gent/home; 
www.11.be; www.vrijwilligerswerk.be). Ook zo gaan jullie samen na of 
het beoogde jobdoelwit als vrijwilliger realistisch is. Door websites 
te gebruiken, ondersteun je het gesprek visueel en zorg je ervoor dat 
mensen deze website leren kennen en gebruiken. 

Op het eind van deze intake met je werkzoekende klant maak je een 
aantal afspraken. Je bespreekt in welke richting jullie beiden zullen 
zoeken naar vrijwilligersposities. Differentieer wel in je aanpak. Niet 
alle anderstalige nieuwkomers zijn zelfredzaam genoeg om zelf op 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://vrijwilligerspunt.stad.gent/home
https://www.11.be
http://www.vrijwilligerswerk.be
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Vrijwilligerswerk
13zoek te gaan. Probeer de werkzoekende een actieve rol te geven in de 

zoektocht. Geef hem deze opdrachten tegen jullie volgende afspraak:

 y Vraag rond in je omgeving waar jouw kennissen vrijwilligerswerk 
doen;

 y Denk na over welke organisatie bij jou passen en of je er graag 
zou werken;

 y Ga na of er in je buurt organisaties zijn waar je graag zou werken. 

Indien de werkzoekende voldoende ICT-vaardigheden heeft, toon hem 
dan zeker hoe hij zelf op websites kan zoeken.

Plan na het intakegesprek meteen een afspraak voor een volgend 
opvolgingsgesprek. Doe dit een tweetal weken later.

2. Opvolggesprekken

Een tweetal weken na je intakegesprek plan je een opvolggesprek. 
Plan trouwens tijdens je hele begeleidingstraject verscheidenene 
opvolggesprekken. Deze stellen je in staat om een vertrouwensrelatie 
op te bouwen met je werkzoekende. Zeker bij vluchtelingen en nieuw-
komers is het uitbouwen van de vertrouwensrelatie tussen begeleider 
en werkzoekende een belangrijk succescriterium voor een geslaagde 
begeleiding.

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
14Opvolggesprekken zorgen ervoor dat je de algemene stand van zaken 

kan bespreken en je werkzoekende actief betrekt in zijn traject. 
Bespreek onderstaande zaken in deze opvolggesprekken:

 y Vonden jullie beiden of één van jullie (begeleider en/of werk-
zoekende) vrijwilligersfuncties die in aanmerking komen? 

 y Contacteerden jullie werkvloeren? En zo ja, welke? Wat waren hun 
reacties?

 y Op basis van de mogelijkheden die jullie in kaart brachten, sturen 
jullie best het vrijwilligers-jobdoelwit bij? Of zoeken jullie verder 
in dezelfde piste?

Vonden jullie reeds een bereidwillige vrijwilligerswerkplek? Bespreek 
dan deze werkvloer uitgebreid samen. Bekijk en bespreek samen: 

 y de website van de organisatie 
 y de locatie van de werkplek,
 y de vrijwilligersfunctie en de taken en werkuren,
 y mogelijke groeikansen,
 y organisatorisch-praktische zaken zoals vervoer, kinderopvang 

en de combinatie van dit vrijwilligerswerk met lessen NT2 en 
Maatschappelijke Oriëntatie (MO),

 y je eventuele ervaringen als begeleider met deze werkplek en je 
indruk op basis van de prospectie. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
15Indien de werkzoekende openstaat voor de werkplek, leg dan een  

afspraak vast voor een kennismakingsgesprek met de werkvloerbege-
leider van de vrijwilligersorganisatie. 

Afhankelijk van het profiel van je werkzoekende klant, heb je één of 
meerdere opvolggesprekken nodig vooraleer je landt op een mogelij-
ke vrijwilligerswerkplek.

3. Prospectie vrijwilligerswerkplek

Ga altijd eerst zelf als begeleider op prospectie bij de vrij-
willigerswerkplek vooraleer je met je werkzoekende klant langsgaat 
voor een kennismaking met een werkvloerbegeleider. Een vooraf-
gaande kennismaking en overleg met de vrijwilligerswerkplek is een 
noodzakelijke voorwaarde om een goede match te realiseren en de 
link te leggen naar het jobdoelwit van de vluchteling. 

Deze prospectie dient ook om in te schatten of deze werkvloer zich 
leent voor vrijwilligerswerk met professioneel perspectief. Dat is  
zeker niet voor alle vrijwilligerswerkplekken het geval (Welke werkvloe-
ren zijn goed voor vrijwilligerswerk?). Hanteer daarom onderstaande 
criteria waaraan de vrijwilligerswerkplek moet voldoen. Deze criteria 
zorgen ervoor dat het vrijwilligerswerk echt arbeidsmarktversterkend 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
16is voor de werkzoekende en op termijn de afstand tot de arbeidsmarkt 

verkleint. Ga in gesprek met de organisatie om de echte werkerva-
ringskansen in kaart te brengen – en waar nodig – zelfs te creëren. 

Gebruik deze checklist om de werkplek te analyseren. Op al deze 
vragen dient het antwoord ‘JA’ te zijn; bij de laatste vraag is het ‘NEE’.

Voorziet de organisatie in voldoende professionele begeleiding en ondersteuning op de werkvloer? ja/nee

Voorziet de organisatie voldoende tijd om de werkzoekende te onthalen en intensief te 
begeleiden in de opstartfase?

ja/nee

Voorziet de organisatie voldoende tijd om de werkzoekende te onthalen en intensief te 
begeleiden na de opstartfase?

ja/nee

Werken ze in de organisatie met professioneel materiaal? ja/nee

Werken ze in de organisatie op een professionele manier? ja/nee

Is de organisatie bereid om nauw samen te werken met jou als begeleider? Dit houdt in dat jij 
als begeleider op de werkvloer mag verschijnen voor begeleidingsacties.

ja/nee

Voorziet de organisatie voldoende taaloefenkansen Nederlands? ja/nee

Is de organisatie bereid om een taalcoach Nederlands tijdens de werkuren toe te laten op de 
vrijwilligerswerkplek?

ja/nee

Biedt de organisatie voldoende tijd en kansen om de werkzoekende te laten groeien in 
attitudes en technische vaardigheden?

ja/nee

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


17

cases

faq’s

wie

Vrijwilligerswerk
17

Gaat de organisatie ermee akkoord dat er met kortlopende vrijwilligerscontracten (minimum 
3 maanden) gewerkt wordt, en dat er na 3 maanden niet noodzakelijk een verlenging van het 
vrijwilligerscontract volgt?

ja/nee

Heeft de organisatie en in het bijzonder de werkvloerbegeleiding een positieve, constructieve 
kijk op diversiteit? 

ja/nee

Heeft de organisatie oog voor de kwetsbaarheid van de doelgroep vluchtelingen en 
anderstalige nieuwkomers? Is het een voldoende veilige omgeving om te kunnen bijleren? 
Bv. is de organisatie bereid om mensen nieuwe kansen te geven na een mindere evaluatie? 

ja/nee

Schakelt de organisatie de vrijwilliger in ter vervanging van een betaalde kracht? Indien zo, 
dan is dit geen geschikte werkplek. 

ja/nee

“We zien een enorme groei in het Nederlands. De vrijwilliger moet dan ook 
constant Nederlands praten op de werkvloer, kinderen gaan ook gewoon 
tegen je praten ook al kan je niet zo goed Nederlands” 

DIRECTEUR, SCHOOL STAD GENT

Heb je na de prospectie van een vrijwilligerswerkplek toch nog twijfels 
over een werkplek? Geef dan – voorafgaand aan de opstart van je 
werkzoekende klant – een workshop op die werkvloer. Die kan gaan over 
diversiteit, oefenkansen Nederlands of de doelgroep van anderstalige 
nieuwkomers of vluchtelingen (meer info onder Taalcoaching). Zo’n 
workshop sensibiliseert de organisatie en/of het team waarin je 
werkzoekende zal meedraaien en bereidt hen voor op zijn opstart. 
Tegelijkertijd is het ook een manier om – bovenop je prospectie – extra 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
18polshoogte te nemen. Via een begeleidende workshop krijg je andere 

aspecten van een organisatie te zien dan enkel via een prospectie. Het 
is niet altijd gemakkelijk om de werkvloer het nut van zo’n workshop te 
doen inzien. Vaak zijn er andere prioriteiten en is het organisatorisch 
moeilijk om een team hiervoor bijeen te krijgen. Dus breng het aanbod 
geregeld aan bod, ook in de loop van je verdere begeleiding.

4. Kennismaking vrijwilligerswerkplek en vluchteling

Bij een mogelijke match tussen een werkzoekende en een vrijwilli-
gers-werkplek plan je samen een eerste kennismaking tussen beide 
partijen. Vat dit kennismakingsgesprek op als een soort sollicitatie-
gesprek. Deze oefening komt hem later bij het solliciteren in het NEC 
(normaal economisch circuit) zeker van pas. Bereid de kandidaat hier 
dus tijdens een opvolggesprek goed op voor. Bij veel anderstalige 
nieuwkomers vraagt dit toch wel wat voorbereidingswerk.
 
 y Geef vragen over motivatie mee. 
 y Zorg dat hij zichzelf in het Nederlands kan voorstellen en zijn 

werkervaring kan toelichten.
 y Benadruk tijdens deze voorbereiding dat hij ervoor moet zorgen 

dat hij alles goed begrepen heeft. Is dat niet het geval, dan moet 
hij dat vragen tijdens de kennismaking. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
19Om ervoor te zorgen dat de werkzoekende weet waar en wanneer 

het kennismakingsgesprek met de werkplek plaatsvindt, kan je een 
afsprakenblad met een plannetje en locatie opmaken en meegeven. 
Je bespreekt best met de werkzoekende hoe hij er zal geraken. Je kan 
eventueel samen routes uitstippelen. Zo voorkom je dat hij de locatie 
niet vindt of te laat is. 

De kennismaking houdt 
altijd een rondleiding 
op de werkplek in en af-
spraken over mogelijke 
taken. Beide partijen 
moeten hun engagement 
naar elkaar kunnen waar-
maken. Op basis hiervan 
kan de organisatie een 
inschatting maken van 
de werkzoekende en 
omgekeerd, en krijgt de 
werkzoekende een over-
zicht van de taken die hij 
er zal krijgen. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Vrijwilligerswerk
20Dring nooit een match op. Het is belangrijk dat beide partijen zich 

goed voelen bij elkaar. De match hoeft dus niet meteen na het 
kennismakingsgesprek beklonken worden. Geef beide partijen – indien 
dit nodig blijkt – nog een paar dagen bedenktijd en spreek af wanneer 
je hen zal contacteren.

5. Opstart vrijwilligerswerk

5.1. Voorbereiding met de werkzoekende
Willen beide partijen met elkaar samenwerken? Bereid dan met beiden 
de opstart goed voor. Met de werkzoekende:

 y Spreek heel goed het aan te gaan engagement van het vrijwilligers-
werk door. 

 y Neem dit engagement op in een vrijwilligerscontract. Dit contract 
bevat complex juridisch taalgebruik, dus neem dit contract – indien 
nodig met een sociaal tolk erbij – door. Voeg – als hulpmiddel 
voor de anderstalige werkzoekende – een bijlage met praktische, 
toegankelijke informatie opgesteld in klare taal toe. In dit contract 
neem je afspraken op over het werkregime, het takenpakket, de 
verwachtingen, het taalgebruik op de werkplek, enz.

 y Start standaard met een engagement van 3 maanden met een 
arbeidsregime van ongeveer 20u/week. Deze periode is het 
absolute minimum om een job/taak goed te leren kennen, om 

hoe
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Vrijwilligerswerk
21nieuwe vaardigheden aan te leren en te implementeren, om kennis 

te maken met verwachtingen inzake ingesteldheid en attitudes 
ten aanzien van arbeid en werk, enz. 

 y Stem het arbeidsregime af op de lessen NT2 en MO en zorg ervoor 
dat hij nooit lessen mist door het vrijwilligerswerk. Inburgeraars 
worden niet vrijgesteld van hun inburgeringsplicht omwille van 
vrijwilligerswerk. 

 y Stel een haalbaar arbeidsregime op voor de werkzoekende. In 
combinatie met NT2 en/of MO is er in de agenda van anderstalige 
nieuwkomers vaak niet veel tijd over. Je kan het aantal werkuren 
vrijwilligerswerk gradueel opbouwen naarmate het traject vordert. 
Zo kan je samen met de werkvloer en werkzoekende tot een 
haalbaar werkregime voor allen komen. 

“Ik ben al bijna 2 jaar in België en tien maanden in Gent en had stilaan de 
hoop opgegeven om een baan te vinden. Daar komt bij dat mijn buitenland-
se architectendiploma hier misschien niet geldig is. Het kan nog maanden 
duren vooraleer daar een beslissing valt. Ik wil zó graag werken en nu moet 
ik wellicht nog een jaar of twee bijstuderen. Met dit vrijwilligerswerk heb 
ik voor het eerst weer hoop op het vinden van een vaste baan.” 

ARCHITECT, 31 JAAR, SYRIË 

hoe

wat
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22“Ik wou mijn familie ondersteunen door de taal te leren en te werken. 

Ik ondervond dat de taal leren niet zo vanzelfsprekend was voor mij en 
dacht bij mezelf, waarom geen korte weg nemen: zowel werken als de taal 
leren. Dat is het idee dat ik nu aan het toepassen ben en dat heeft al goed 
gewerkt.” 

SCHILDER, 44 JAAR, SYRIË

5.2. Voorbereiding met de vrijwilligersplek
Je ondersteuning naar de vrijwilligerswerkplek houdt in dat je 
praktische zaken in orde brengt en/of een workshop geeft:

 y Stel het vrijwilligerscontract op.
 y Je vraagt na de opstart de aanwezigheden/afwezigheden op de 

werkplek op.
 y Je berekent uit te betalen vrijwilligersvergoedingen.
 y Je volgt zaken op zoals vrijwilligersverzekering (bv. in geval van 

arbeidsongevallen).
 y Je ondersteunt de organisatie in het competentiegericht inzetten 

van de vrijwilliger. Werk in samenspraak met de organisatie het 
takenpakket en startprofiel van de job uit. Ga hierbij na op welke 
wijze de vrijwilligerswerkplek kan instaan voor competentie- en 
attitudegroei.

hoe

wat
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23“Ik ben zeer tevreden met het werk dat geleverd wordt. We starten eigenlijk 

zonder verwachtingen. We zien wel wat er gebeurt en gaan zo organisch 
verder. De mensen die we toegeleid krijgen hebben meestal wel een 
pedagogische achtergrond, dus ze hebben al wat ervaring.” 

DIRECTEUR SCHOOL

Net zoals voor de werkzoekende ben je voor de vrijwilligerswerkplek 
dus de contactpersoon voor allerhande vragen. Klaar voor de 
opstart de rolverdelingen tussen de vrijwilligersorganisatie en 
jezelf als begeleider voldoende uit. Vraag aan de organisatie een 
werkvloerbegeleider aan te duiden die de vrijwilliger dagelijks aan 
het werk ziet. De inbreng van de werkvloerbegeleider tijdens het 
algemeen opvolgen en evaluaties is van groot belang.
 

“We kregen veel extra hulp van haar. Zeker omdat we met redelijk grote 
klassen zaten. Ik vind het ook wel belangrijk om haar een kans te geven. 
Ze heeft ons niet echt extra werk bezorgd. We zijn het ook al gewoon om 
iemand iets aan te leren. Ze kan ook zeer goed overweg met de kinderen. 
Ik had soms het gevoel dat de kinderen haar beter begrepen dan ik. Ze 
was ook zeer gemotiveerd. Als ik iets moest voorbereiden en de kinderen 
moesten even wachten, pakte ze soms een boek en begon ze voor te lezen. 
Ik weet niet of de kinderen er veel van verstonden maar ze vonden dat wel 
zeer leuk.” 

LEERKRACHT, SCHOOL 

hoe
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255.3. Aanvang

Op de eerste werkdag ga je als begeleider – indien mogelijk – eens 
langs op de vrijwilligerswerkplek om te polsen hoe de eerste dag 
verlopen is. Dit helpt om een goede start te realiseren voor beide 
partijen. Het creëert een warm onthaal en veilige omgeving voor de 
anderstalige nieuwkomers. 

“Er kwam iemand volledig gespannen en beschaamd binnen en dan 
hebben we haar geleidelijk aan begeleid en begonnen we haar ook meer 
verantwoordelijkheid te geven. Uiteindelijk is ze compleet opengebloeid 
en heeft ze het hier fantastisch gedaan.” 

DIRECTEUR SCHOOL

Schakel zo snel mogelijk bij de opstart een taalcoach Nederlands in om 
op de vrijwilligerswerkplek sessies te geven en mee te lopen met de 
vrijwilliger. Deze taalcoach vangt veel signalen op over de prestaties 
van de klant.

hoe

wat
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26“We hebben ons niet echt voorbereid want we werden er 

echt ingesmeten. De directeur had het wel eens 
aangekondigd dat we een vluchteling gingen tewerkstellen 
maar ineens stond hij daar om haar voor te stellen. 
Voorbereiding is toch wel belangrijk om te weten hoe 
je met die anderstaligheid kunt omgaan. We praten wel 
trager voor haar en verbeteren haar als ze een fout maakt, 
maar we weten niet echt of dat wel de beste manier is om 
iemand een taal aan te leren. We weten hoe we Nederlands 
moet aanleren aan kleuters maar voor een volwassene is 
dat toch anders.” 

LEERKRACHT

hoe

wat
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276. Opvolging en tussentijdse evaluaties

Ga op regelmatige basis langs op de vrijwilligerswerkplek om te 
peilen naar de evoluties op vlak van arbeidsattitudes, technische 
competenties en Nederlandse taalverwerving. Wissel af tussen 
officiële evaluatiegesprekken en globale opvolggesprekken die geen 
evaluaties zijn. Deze opvolggesprekken gaan dan eerder over het 
aanpakken van specifieke randproblematieken van de vrijwilliger. 

Plan in de loop van drie maanden minimum drie evaluatiegesprekken. 
Gebruik een evaluatiesjabloon met focus op generieke en beroeps-
specifieke competenties, arbeidsattitudes en taalverwerving Ne-
derlands om de evoluties bij te houden. Bevraag ook de technische 
competenties en vul dit aan op basis van de beroepspecifieke taken.

1 2 3
Evaluatie 1

Maand 1
Na 3 weken

Eindevaluatie
Maand 3 

Na 12 weken

Evaluatie 2
Maand 2

Na 8 weken

hoe
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281. Een eerste evaluatie vindt plaats na een drietal weken. Dit is een 

soort van nulmeting waarop je bij de tweede en derde evaluatie 
verder bouwt. 

2. Een tweede evaluatie volgt na 8 weken. Tijdens dit gesprek 
breng je de evolutie van het presteren van de vrijwilliger t.a.v. de 
nulmeting in kaart. Je formuleert werkpunten en geeft tips mee 
aan zowel de vrijwilliger als organisatie om ervoor te zorgen dat 
deze werkpunten positief evolueren.

3. De derde evaluatie kan dan na 12 weken. Bekijk opnieuw de evolutie 
ten aanzien van de vorige evaluatie en formuleer werkpunten. Schat 
tijdens dit gesprek ook in of er na 3 maand vrijwilligerswerk een 
verlenging of verdieping van dit vrijwilligerswerk nodig is, dan wel 
dat de werkzoekende stappen zet richting ander vrijwilligerswerk, 
een beroepsopleiding of het NEC. 

Dit is een globaal evaluatietraject, maar gezien je bijzonder op maat 
werkt kan deze flow verschillen van vrijwilliger tot vrijwilliger. In 
sommige gevallen is een maandelijkse evaluatie niet nodig. In andere 
gevallen zijn er meer evaluaties nodig. 

Doe de evaluatiegesprekken altijd met alle betrokken partijen: de 
werkvloerbegeleider van de vrijwilligersorganisatie en de vrijwilliger. 
Vraag – als een taalcoach ingeschakeld wordt – steeds de taalcoach 
bij dit evaluatiegesprek of neem de input van de taalcoach zelf mee 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


29

cases

faq’s

wie

Vrijwilligerswerk
29tijdens het evaluatiegesprek. Jij leidt als begeleider het gesprek. Je 

kan eventueel – indien dit nodig lijkt – met beide partijen nog aparte 
gesprekken voeren op een later moment om eventueel dieper in te 
gaan op een aantal zaken. 

Focus tijdens de evaluatiegesprekken niet enkel op het functioneren 
van de vrijwilliger, maar geef ook ondersteuning en tips aan de 
organisatie over hoe om te gaan met diversiteit op de werkplek en 
hoe ze maximaal oefenkansen Nederlands kunnen aanbieden. Breng – 
zoals reeds voorheen aangegeven – steeds de workshops als vorm van 
ondersteuning ter sprake. Mogelijke inhoud van deze workshops zijn:

 y Oefenkansen Nederlands creëren: collega’s op de vrijwilligers-
werkplek krijgen tips en inzichten mee over hoe men best het 
Nederlands van de anderstalige vrijwilliger stimuleert.

“We wisten eigenlijk niet goed wat er van ons verwacht werd. We moesten 
er wat voor zorgen dat haar Nederlands verbeterde maar hoe en wat er op 
werkvlak werd verwacht was niet echt duidelijk.” 

LEERKRACHT VRIJWILLIGERSWERKPLEK, SCHOOL

 y Doelstellingen en verwachtingen rond vrijwilligerswerk met pro-
fessioneel perspectief. Koppel dit best aan een bepaalde case 

hoe

wat
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30van een gekende vrijwilliger en link dit aan de verwachtingen ten 

aanzien van een werkplek. Dit biedt een kader aan de collega’s op 
de vrijwilligerswerkplek.

 y Omgaan met diversiteit en vluchtelingen-vrijwilligers. Bied dit 
aan wanneer collega’s moeilijkheden ervaren in het werken met 
een vrijwilliger. Hiermee kan je kaderen van waaruit bepaald 
gedrag komt (zonder de privacy van de vrijwilliger te schenden), 
hoe conflicten ontstaan en hoe die in de toekomst te vermijden. 
Taalverwerving Nederlands komt hier best ook in aan bod. Geef 
meer uitleg over de omstandigheden waarmee vluchtelingen 
geconfronteerd worden.

hoe
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317. Eindevaluatie – doorstroom of niet?

Na een periode van 3 maanden plan je een eindevaluatie. Net zoals 
de vorige evaluatie hou je dit gesprek met de werkplekbegeleider, 
de vrijwilliger en eventueel de taalcoach. Jullie gaan samen na in 
welke mate de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind werd en er 
eventueel een doorstroom mogelijk is naar een opleiding, een andere 
vrijwilligerswerkplek of de reguliere arbeidsmarkt. 

Deze eindevaluatie plan je best een tweetal weken voor het eind van 
het vrijwilligerscontract. Zo vermijd je dat er een periode is dat de 
vrijwilliger niet op een werkvloer komt.

“Als we beslissen dat we het traject vrijwilligerswerk kunnen afronden 
en dat het NEC of opleiding de volgende stap kan zijn, dan laten we het 
vrijwilligerswerk wel nog verder lopen tot aan de start van de opleiding of een 
reguliere tewerkstelling. Het is opvallend hoe snel Nederlands achteruitgaat, 
wanneer er een tijdlang geen of nauwelijks oefenkansen zijn.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

hoe

wat
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faq’s

wat

FAQ’S

1. Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?

Kwaliteitsvolle communicatie in een activeringstraject is uitermate 
belangrijk. Kwaliteitsvol communiceren betekent dat beide partijen, 
jij en je werkzoekende klant, elkaar goed begrijpen en zich genuan-
ceerd kunnen uitdrukken. Je kan kwaliteitsvolle communicatie rea-
liseren door taaldrempels weg te werken. Gebruik hierbij een reeks 
taaloverbruggende instrumenten zoals contacttalen, sociaal tolken, 
pictogrammen… Het inzetten van deze instrumenten betekent niet dat 
je geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, 
het is aanvullend. Deze bundel ondersteunt jou om als begeleider een 
laagdrempelige communicatie en toegankelijke dienstverlening te 
creëren. Je vindt er nuttige informatie zoals:

 y een beslismodel dat je helpt te beslissen wanneer een sociaal tolk 
in te schakelen, in het Nederlands te spreken, een contacttaal 
te gebruiken, enz. Je vindt er tips omtrent duidelijke taal en een 
stappenplan dat toont welke ondersteuning je nodig hebt voor het 
gesprek met je cliënt.

 y een waaier van bestaande instrumenten die je mondelinge com-
municatie ondersteunen, met relevante achtergrondinformatie 
zoals linken naar bestaand meertalige materiaal rond tewerkstel-
ling, onderwijs, gezondheid, wonen, enz.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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33Volg de bijhorende vorming waarin je leert werken met de tools en 

het beslismodel.

Als je deze principes tijdens je begeleiding toepast, zal je o.a. goed 
kunnen uitleggen wat vrijwilligerswerk met professioneel perspectief 
is, wat er precies in het vrijwilligerscontract is opgenomen, enz. 

2. Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig?

Dit hangt af van het soort functie dat iemand op een vrijwilligerswerk 
uitvoert. Voor technische beroepen zoals schilder, schrijnwerker 
en lasser is het vooral belangrijk dat de vrijwilliger de technische 
skills heeft of kan aanleren en dus – op termijn – ook de nodige 
vakterminologie kent. Dit kan je doen door zo snel mogelijk een 
taalcoach in te schakelen bij de opstart op een vrijwilligerswerkvloer. 
Die kennis moet er dus niet vooraf zijn. 

Het hangt niet enkel af van het soort functie maar ook van de werkvloer 
of het team waar de vrijwilliger belandt. Zijn er op die werkvloer 
mogelijkheden tot minimale communicatie in het Nederlands, met 
pictogrammen, in een contacttaal, of zelfs de moedertaal, dan is zelfs 
een minimumniveau Nederlands niet nodig. Wat belangrijk is, is dat 
er een minimale vorm van communicatie mogelijk is. Dit vraagt een 
inspanning van de werkvloer, maar met taalcoaching Nederlands kan 

faq’s

wat
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34hier zeer snel tijdens het traject verandering in komen. Dus schakel zo 

snel mogelijk bij de opstart een taalcoach in.

“Wanneer de werknemers perfect alle toestellen kunnen benoemen, en 
de Nederlandse benaming leren kennen voor de handelingen die frequent 
voorkomen, dan lijkt me dat voldoende om de eerste stappen te zetten. 
Bij minder technische beroepen is het een ander verhaal. In de zoektocht 
naar dergelijke functies valt het op dat de eisen van die organisaties hoog 
liggen. Een vrijwillige administratieve medewerker moet ook in staat 
zijn om de telefoon te beantwoorden, of mails min of meer foutloos te 
beantwoorden. En dat is een zeer hoge drempel voor anderstaligen. Die 
eisen zijn heus niet minder dan binnen de reguliere arbeidsmarkt en dus 
speelt Nederlands in die trajecten een grotere rol.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

3. Wanneer schakel je een taalcoach in?

Taalcoaching is voor alle anderstalige nieuwkomers op vrijwilligers-
werkvloeren nuttig. Probeer die altijd zo snel mogelijk bij de opstart in 
te schakelen. De taalcoaching wordt altijd aangepast aan de werkvloer, 
de taligheid van de functie en de werknemer in kwestie. 

faq’s

wat
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“Taalcoaching werkt bij iedereen goed. In de meeste gevallen wordt er 
expliciet toegespitst op het verwerven van meer woordenschat en dan 
vooral de woordenschat die vaak terugkomt op de werkvloer. Op die manier 
worden werknemers vanzelf een stuk zelfstandiger en kunnen ze die nieuw 
verworven taal ook gebruiken tijdens sollicitatieprocedures. Hierdoor 
komen ze een stuk sterker over.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

Voor een aantal uitzonderingen heeft taalcoaching een minder 
zichtbaar effect op de vooruitgang van het Nederlands. Vooral erg 
introverte mensen gaan taaltechnisch weinig vooruit. Toch blijft de 
taalcoaching een positief effect hebben want de spreekdurf neemt 
altijd toe. 

Voor meer over taalcoaching: zie draaiboek taalcoaching.

“Mensen met een laag zelfvertrouwen, waarbij spreekdurf ontbreekt, 
hebben dan heel veel baat bij taalcoaching. Zij evolueren op het 
taaltechnische vlak niet altijd even vlot maar durven wel meer spreken, 
waardoor ze uiteindelijk meer zelfvertrouwen krijgen.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK 
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364. Hoe bouw je een netwerk aan vrijwilligerswerkplekken uit?

Je bouwt best vraaggestuurd een netwerk uit. Vertrek vanuit de 
profielen en vragen van de anderstalige werkzoekenden die je 
begeleidt. Doe je dit niet, dan gebeurt het wel eens dat je een nood 
creëert bij organisaties, die je niet kan altijd kan invullen omdat je 
geen geschikt profiel hebt. 

Benut reeds een bestaand netwerk bij andere organisaties of collega’s 
Ook je eigen persoonlijk netwerk of die van je collega’s levert vaak 
nog de snelste en beste matches op. 

In een opstartfase van je werking dien je gemiddeld een vijftal 
prospecties te doen voor je een match hebt. Naarmate je werking 
evolueert mindert dit omdat je de juiste aanspreekpunten hebt in 
organisaties. 

“Naarmate je met meer organisaties gaat samenwerken, krijg je meer 
en meer vragen vanuit de organisaties zelf en gaat het prospecteren een 
stuk makkelijker. Ik merkte een grote evolutie bij de opstart (van het 
project) deed ik ongeveer een 5-tal prospecties (per werkzoekende). Nu 
is dat afhankelijk van het jobdoelwit. Voor courante jobdoelwitten zoals 
keukenmedewerkers of schrijnwerkers zijn amper nog prospecties nodig.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

faq’s

wat
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375. Hoe benader je organisaties rond vrijwilligerswerk?

Het moeilijkste aan het benaderen van organisaties is de juiste 
persoon binnen organisatie of een team vinden aan wie je best een 
vraag rond samenwerking stelt. Wie dit is, verschilt in elke organisatie. 
Vraag dus in je netwerk na welke persoon je best aanspreekt in een 
specifieke organisatie.
  
Vooral bij grote organisaties is dit een uitdaging. Bij wie al lang met 
vrijwilligers werkt en een uitgebouwd vrijwilligersbeleid heeft, kan het 
moeilijker zijn om met je doelgroep van anderstalige nieuwkomers 
toegang te krijgen tot deze vrijwilligerswerkplekken. Deze organisaties 
hebben vaak een grote poel aan vrijwilligers die ze kunnen aanspreken 
en waaruit ze rekruteren. Vaak zijn dit dan vrijwilligers die minder 
ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Een voet binnen krijgen 
bij deze organisaties vergt dus een zeer aanklampende aanpak. 

Bij kleine organisaties geraak je vaak gemakkelijker binnen en start je 
je zoektocht best bij de leidinggevende of een teamverantwoordelijke. 
De keerzijde hiervan is dat je dus voornamelijk toegang krijgt tot kleine 
vzw’s met weinig middelen en beperkte ervaring met vrijwilligers. Vaak 
is er geen intern vrijwilligersbeleid. Dit resulteert in veel (algemene) 
vragen en ondersteuningsnoden op vlak van verzekering, opvolging 
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38en evaluatie van de vrijwilliger, omgaan met diversiteit en bieden van 

taaloefenkansen Nederlands op de vrijwilligerswerkvloer. Deze kleine 
organisaties blijken echter wel een bijzonder waardevolle en veilige 
omgeving voor deze toch kwetsbare doelgroep te zijn. 

“Vrijwilligerswerk klopte als een bus, het paste volledig binnen de missie 
van onze school. We willen er ook voor zorgen dat de kinderen in contact 
komen met vluchtelingen en er iets uit leren. We willen laten zien dat dat 
ook maar normale mensen zijn.” 

DIRECTEUR SCHOOL, GENT

Start je vraag met het sturen van een e-mail waarbij je de doelstelling 
van vrijwilligerswerk met professioneel perspectief zeer beknopt 
toelicht. Je vraagt naar een kennismaking om een eventuele 
samenwerking te bespreken.

Komt er een antwoord? Probeer dan zo snel mogelijk een persoonlijke 
kennismaking met de verantwoordelijke vast te leggen. Tijdens 
deze ontmoeting kan je de doelstellingen met alle nodige nuances 
toelichten. Wees je ervan bewust dat het concept vrijwilligerswerk 
met professioneel perspectief voor veel organisaties onbekend is. 
Ook toelichting over de doelgroep van anderstalige nieuwkomers, 
vluchtelingen en versnelde activering en inburgering is vaak nodig. 
Beschrijf dus de methodiek, geef een aantal succesverhalen mee 
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Vrijwilligerswerk
39en stel taalcoaching voor. Wees transparant over de gevraagde 

ondersteuning en begeleiding van de werkzoekende. Is er openheid 
om een vrijwilliger op te starten? Leg dan meteen een afspraak vast 
om samen met je werkzoekende klant eens langs te komen.

Komt er geen antwoord na je eerste e-mail? Bel dan een week na 
je e-mail de persoon die je aanschreef. Aan de telefoon kan je dan 
inschatten of er openheid is voor een kennismaking.

6. Welke werkvloeren zijn goed voor vrijwilligerswerk?

De prospectie op de vrijwilligerswerkplek is van cruciaal belang om na 
te gaan of de vrijwilligerswerkplek ook effectief een arbeidsmarkt- 
versterkend effect kan hebben. Hanteer kwaliteitscriteria bij de 
screening van je organisaties (Prospectie vrijwillersplek).

“Ik blijf mij verbazen hoe rap dat ze zich hier thuis voelen. Je ziet dat ze 
blij zijn als ze nog eens een normale dag hebben. Ze zoeken ook wel een 
structuur in hun leven. En door hier te werken krijgen ze dat.” 

DIRECTEUR SCHOOL

Sommige jobdoelwitten vind je nu eenmaal niet terug op vrijwil-
ligerswerkplekken. Je gaat dan beter op zoek naar een werkstage 
bij een privéwerkgever. Zo is het bijzonder moeilijk om als kapper 
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Vrijwilligerswerk
40vrijwilligerswerk met professioneel perspectief te doen (Intake 

werkzoekende). 

“Het ligt moeilijker voor administratieve profielen en magazijniers, 
loodgieters, elektriciens. Voor dit soort jobs is er weinig aanbod binnen 
vrijwilligerswerkvloeren. Nog veel moeilijker - om niet te zeggen onmogelijk 
– kappers, ICT’ers en automecaniciens. Zeker binnen die laatste groep heb 
ik geen enkele werkvloer bereid gevonden, onze eigen diensten niet, de 
brandweer niet en ook de hobby-oldtimerclubs niet.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

7. Wanneer kan je het vrijwilligerswerk afronden?

Dit doe je steeds in samenspraak met de werkvloerbegeleider, de vrij-
williger en eventueel de taalcoach. Na drie maanden plan je sowieso 
altijd een eindevaluatie. Jullie gaan samen na in welke mate de afstand 
tot de arbeidsmarkt verkleind werd en er eventueel een doorstroom 
mogelijk is naar een opleiding, een andere vrijwilligerswerkplek of de 
reguliere arbeidsmarkt. 

Voor veel anderstalige nieuwkomers is de overstap naar het NEC 
een grote stap. De vrijwilligerswerkplek is ondertussen vaak een 
vertrouwde en veilige omgeving geworden waar de werkzoekende zich 
goed voelt. Geef als begeleider dus op een onderbouwde manier aan 
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41dat het NEC de volgende logische stap is. Veel nieuwkomers hebben 

hier een duwtje in de rug nodig. Benadruk dat je ook tijdens de eerste 
maanden van de tewerkstelling in het NEC een aanspreekpunt blijft 
en jullie samen zullen zoeken naar een gepaste werkplek. 

“Veel vluchtelingen focussen zelf op het Nederlands. Ze willen graag 
vrijwilligerswerk doen met de expliciete wens om zo op ervaringsgerichte 
wijze oefenkansen te krijgen. Zij proberen vaak een overstap naar een 
beroepsopleiding of het NEC tegen te houden omdat ze zelf vinden dat ze 
qua Nederlands nog niet ver genoeg staan om reeds stappen te zetten naar 
de arbeidsmarkt. Vooral het idee van een sollicitatiegesprek te moeten 
voeren, doet velen huiveren.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

“Je merkt vaak dat ze tijdens het vrijwilligerswerk beginnen hopen op een 
echte tewerkstelling op die vrijwilligerswerkvloer. Het is belangrijk dat je 
aangeeft dat dat meestal niet zal kunnen.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

Als jullie samen besluiten om een volgende stap in het activeringstraject 
te zetten (opleiding of NEC), vermijd dan in de planning dat er een 
periode is dat de vrijwilliger niet op een werkvloer komt, zo blijft de 
nieuwkomer participeren en het Nederlands actief gebruiken.
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Vrijwilligerswerk
428. Wat als de vrijwilligerswerkplek geen goede match is?

Er zijn verschillende oorzaken waarom een vrijwilligerswerkplek 
uiteindelijk niet de juiste plek blijkt te zijn voor de werkzoekende:

 y De vrijwilligerswerkplek blijkt tijdens de begeleiding niet te vol-
doen aan de nodige voorwaarden om arbeidsmarktversterkend te 
werken (Prospectie vrijwillersplek). 

 y De werkvloerbegeleider en/of de vrijwilliger willen vroegtijdig de 
vrijwilligersovereenkomst beëindigen omwille van 
◊ medische of psychosociale problemen, 
◊ een verhuis van de vrijwilliger, 
◊ verandering in het jobdoelwit van de werkzoekende tijdens 

het vrijwilligerstraject,
◊ werk in het NEC,
◊ het feit dat de vrijwilliger zicht niet goed voelt op de 

vrijwilligerswerkplek door bv. omgang met collega’s,
◊ de functie van het vrijwilligerswerk de werkzoekende niet ligt,
◊  …

Ga in alle bovenstaande gevallen de communicatie met alle betrokken 
partijen aan. Zorg dat het perspectief van de werkzoekende én de 
vrijwilligerswerkplek voldoende aan bod komt. Ga gezamenlijk na of er 
mogelijke oplossingen zijn. Indien er geen oplossingen mogelijk zijn, 
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Vrijwilligerswerk
43beslis dan gezamenlijk om de vrijwilligersovereenkomst vroegtijdig 

stop te zetten. Focus in dergelijke situaties steeds op het leerproces 
voor alle betrokken partijen – inclusief van jezelf al begeleider – en 
streef ernaar om in de toekomst opnieuw constructief samen te 
werken.

9. Mogen anderstalige nieuwkomers of vluchtelingen 
    vrijwilligerswerk doen?

Alle anderstalige nieuwkomers met wettig verblijf in België mogen 
vrijwilligerswerk doen, ook asielzoekers die nog geen recht hebben op 
een arbeidskaart (pas na 4 maand verblijf in België) en nog niet erkend 
zijn. Hier vind je gedetailleerde informatie over welke vreemdelingen 
vrijwilligerswerk mogen doen.

Klik ook hier voor gedetailleerde informatie over de vrijwilligers-
wetgeving.

10. Hoe vergoed je de vrijwilliger? 

Het vergoeden van vrijwilligers is geen verplichting. De vrijwilliger 
heeft er niet automatisch recht op. De vrijwilligersvergoeding com-
penseert gemaakte kosten voor de organisatie. Het is geen inkomen. 
Er bestaan ook vrijwilligers die niet vergoed worden. Uiteraard is een 
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44vergoeding voor asielzoekers, erkende vluchtelingen en anderstalige 

werkzoekende nieuwkomers die vaak in precaire en moeilijk financiële 
omstandigheden overleven, steeds een welgekomen extra. 

Er zijn verschillende systemen om vrijwilligers te vergoeden.

De organisatie waar de vrijwilliger meedraait, vergoedt zelf de 
vrijwilliger en kiest daarbij het bedrag per dag of per uur. In dit geval 
gebruik je een vrijwilligerscontract van die organisatie en zorgen zij 
voor de verzekering en uitbetaling. In 2018 is het maximumbedrag 
34,03euro/dag. Zie hier voor meer gedetailleerde informatie.

Heeft de organisatie zelf onvoldoende middelen om de vrijwilligers 
te vergoeden? Bekijk dan of je vanuit je uitgebouwde werking zelf 
financiën ter beschikking stelt voor de vergoeding. In dat geval werk je 
met je eigen vrijwilligerscontracten en ben je ook de verantwoordelijk 
voor de verzekering van de vrijwilligers. Je regelt de uitbetaling. 

Vergoed je zelf vanuit je uitgebouwde werking de vrijwilliger? 
Streef dan wel in de uitbouw van je aanbod naar een gelijke 
behandeling (i.e. vergoeding) van al je werkzoekende klanten. Laat 
bijvoorbeeld het bedrag aansluiten bij de bestaande regelgeving voor 
leefloongerechtigden van je lokale OCMW. 
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45Ga voor leefloongerechtigden na of de vergoeding via het OCMW kan 

gebeuren en via de socio-professionele vrijstelling (SPI) bovenop het 
leefloon kan komen.

Geef voor asielzoekers die nog in een opvanginitiatief verblijven, op 
voorhand door aan Fedasil dat hij vrijwilligerswerk doet. Dat kan per 
mail aan de regioverantwoordelijke van Fedasil. Er is een cumulatie 
van de vrijwilligersvergoeding met de dagvergoeding van het 
opvanginitiatief mogelijk. Fedasil kan echter in een aantal gevallen 
het vrijwilligerswerk en/of de vergoeding verbieden. Gedetailleerde 
informatie daarover vind je hier. Zorg er ook voor dat de asielzoeker 
een bankrekening heeft of maak een uitbetaling in cash mogelijk.

Informeer en ondersteun je werkzoekende klant dat hij een overzicht 
bijhoudt over de vrijwilligersvergoedingen die hij ontvangt. Het is 
zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij het wettelijk 
bepaald jaarlijks maximum aan vrijwilligersvergoedingen niet 
overschrijdt. Veel anderstalige nieuwkomers zijn niet vertrouwd met 
deze regelgeving. In 2018 bedraagt het maximum jaarlijks bedrag 
1.361,23 euro. Via deze link vind je de juiste bedragen terug.

Probeer als begeleider een zicht te krijgen op dit overzicht aan 
vrijwilligersvergoedingen van je werkzoekende klant. Anderstalige 
nieuwkomers doen ook geregeld – buiten de context van je 
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46begeleiding – bezoldigd vrijwilligerswerk. Gezien dit vrijwilligerswerk 

via verschillende kanalen gebeurt, is er geen enkele instantie die dit 
monitort. Sommige klanten overschrijden zo het jaarlijks maximum. 
Hierdoor kan het vrijwilligerswerk met professioneel perspectief 
enkel nog onbezoldigd gebeuren. Gezien bezoldigd vrijwilligerswerk 
een extra motivatie is voor werkzoekenden kan dit een knelpunt zijn. 

11. Hoe ga je om met psychosociale problemen?

“Sommige werkzoekenden startten nooit op in vrijwilligerswerk omwille 
van medische of psychologische problemen.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en een veilige omgeving 
zijn belangrijke randvoorwaarden om vluchtelingen of anderstalige 
nieuwkomers succesvol te begeleiden. Door deze vertrouwensrelatie 
vang je vaak veel vragen op die niets met je tewerkstellingsbegelei-
ding te maken hebben. Je kan als begeleider hiervoor doorverwijzen 
naar de juiste instanties. Werk dus ook zoveel mogelijk mee aan het in 
orde brengen van allerlei randvoorwaarden (zoals woning, gezondheid, 
…) om een vrijwilligerswerk haalbaar te maken.
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Vrijwilligerswerk
47“Sommigen wonen in echt slechte omstandigheden en 

dan merk je ook wel dat ze niet zo gezond rondlopen, 
omdat ze bijvoorbeeld niet echt kunnen koken. Zo woonde 
Mohammed met zijn vrouw en kindje in een appartementje 
waar de vloer vezelplaat was die gezwollen stond, niet 
bekleed was en alle kleuren van de regenboog had. Hij 
had ook elektrische verwarming wat dan ook veel geld 
kost. Zo heeft hier bijna iedereen zijn verhaal van wonen: 
enkel glas, lekkende kranen, mensen die in de winter geen 
verwarming hebben … Die gasten zijn dan niet uitgeslapen, 
ze zijn gestresseerd enz. Schilderen is handwerk maar je 
hoofd moet er ook bij zijn. Als je dan met veel stress zit 
dan kan het gebeuren dat je ziek valt.” 

WERKVLOERBEGELEIDER, STAD GENT
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48Veel bekommernissen, specifiek bij vluchtelingen, zijn van psycho- 

sociale aard. Doordat ze je vaak zien, word je hier dikwijls mee  
geconfronteerd. Zorg dus dat je als begeleider zelf voldoende onder- 
legd bent om psychosociale problemen te detecteren en om door te 
verwijzen naar de juiste instanties voor professionele hulp. Je kan 
hiervoor vormingen volgen. Neem zelf nooit de rol van professionele 
hulpverlener op. 

“De mensen die hun vrijwilligerscontract verbraken omwille van psycho-
logische redenen waren vaak het moeilijkste. Er rust een groot taboe op 
psychologische problemen bij veel mensen en erover praten is bijzonder 
moeilijk.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

12. Hoe bouw je een aanbod uit in je regio?

Wil je dit aanbod uitbouwen in je regio? Breng dan voorafgaand goed 
het bestaande aanbod aan verschillende vormen van vrijwilligerswerk in 
je regio in kaart. Leer de andere spelers die inzetten op vrijwilligerswerk 
voor anderstalige nieuwkomers kennen. Zuiver uit hoe de verschillende 
werkingen zich verhouden tot elkaar. Maak onderling afspraken en ga na 
hoe jullie werkingen elkaar kunnen versterken. Streef zoveel mogelijk 
naar uitwisseling van beschikbare vrijwilligerswerkplekken en noden rond 
ondersteuning vanuit organisaties om met deze doelgroep te werken. 
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Mohammed – schilder, 44j, Syrië

“Ik leerde Mohammed kennen als een erg nerveus en gehaast man. Zijn 
vrouw was op dat moment zwanger van hun eerste kindje en dus wou hij 
heel snel werk. Hij sprak op dat moment amper Nederlands, maar op basis 
van foto’s op zijn gsm maakte hij duidelijk wat hij allemaal kan. Hij toonde 
foto’s van de mooiste interieurinrichtingen, schitterend afgewerkt. Zelf 
ontworpen en erg complex.
Na enkele weken startte hij zijn vrijwilligerswerk bij de Dienst Werk van 
Stad Gent als schilder. Het werk was een stuk eenvoudiger dan wat hij 
eigenlijk kon, maar het was een start. Na de eerste werkweek kreeg ik van 
de werkvloerbegeleiding te horen dat hij heel erg nerveus bleef en er de 
rest van de groep mee aanstak. Bovendien leek hij het altijd beter te weten 
dan de rest. De werkvloerbegeleiding gaf tegelijk ook wel toe dat hij nog 
nooit op een technische fout kon betrapt worden.
Op basis van deze signalen ben ik met hem gaan praten. Heel wat van zijn 
randproblemen kwamen toen aan de oppervlakte: huisvesting, meubels en 
kledij voor het kindje dat eraan komt, angst over zijn ouders die nog steeds 
in Syrië vast zaten en die hij nauwelijks kon bereiken, enz.
Ik stuurde hem door naar Mind-Spring (psycho-educatie voor anderstalige 
nieuwkomers), waar hij – tot mijn verbazing – alle sessies doorlopen heeft. 
Ook voor de andere zorgen bood ik ondersteuning. Ik stuurde hem naar 
de Olijfboom (weggeefwinkel voor vluchtelingen) om kinderkleren te gaan 
kiezen met zijn vrouw, maar ook om te voorzien in een bedje, luiers, enz. 
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Vrijwilligerswerk
51Hij beschrijft zijn bezoek nog steeds als een feest.

In de loop van de begeleiding werd de man rustiger, ondanks de steeds 
dichterbij komende bevallingsdatum. Helaas overkomt hem op dat moment 
een verkeersongeval. Erg, maar tegelijk ook een eye-opener voor de 
werkvloer. Waar de werkvloercollega’s hem in eerste instantie omwille van 
zijn houding liever kwijt dan rijk waren, werd hij plots gemist. Er was geen 
sprake meer van baasmakerij, noch van nervositeit of opgefokt gedrag. 
Bovendien moest ook Mohammed erkennen dat hij nieuwe technieken 
geleerd heeft, om nog maar te zwijgen van het feit dat hij hier met waterverf 
heeft leren schilderen. En bovendien sprak hij altijd maar meer Nederlands.
Na zijn ziekteperiode werd hij vader. Daarna verscheen hij terug op 
de werkvloer. Rustiger dan ooit. Hij stroomde door naar een Artikel 
60-tewerkstelling en zal vermoedelijk binnen een tweetal maanden 
opstarten bij een privéwerkgever.
Dit is voor mij als begeleider een succesverhaal, niet alleen omdat de man 
voldoende tijd kreeg om Nederlands te leren, de technieken onder de knie 
te krijgen, of omdat hij doorstroomde naar Artikel 60. Maar vooral omdat 
hij op de werkvloer leerde hoe hij met een team moet omgaan, hoe zijn 
gedrag dat team beïnvloedt en omdat hij op persoonlijk vlak rust gevonden 
heeft.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK
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52Mahmoud – magazijnier kringwinkel, 30j, Syrië

“Mahmoud stelde zich voor als een sportman. In Syrië werkte hij als bad-
meester en zwemleerkracht. Eigenlijk wou hij dat in België ook doen. Om 
toch al een beetje in het wereldje te geraken, had hij zelf vrijwilligerswerk 
gezocht en gevonden bij een schooltje in zijn buurt, waar hij meeging naar het 
zwembad met de leerlingen om de sportleerkracht bij te staan, in combinatie 
met middagtoezicht. Dat vrijwilligerswerk was echter zonder begeleiding en 
ondersteuning. Bovendien deed hij het eigenlijk niet zo graag. 
Hoewel de sportwereld teert op vrijwilligerswerk, draaien mijn prospecties 
steeds weer op niets uit. Te weinig uren, geen begeleiding en ondersteuning 
op de werkvloer mogelijk, of – in de ogen van Mahmoud – de verkeerde sport. 
Na enkele weken begeleiding leg ik de bal in zijn kamp. Vrijwilligerswerk 
vinden lukt ons niet echt goed, en dus wil ik dat hij zijn jobdoelwit uitbreidt, 
en zijn eisen bijstelt. Wat nukkig verlaat hij het gesprekslokaal.
Twee weken later komt hij echter terug, blakend van zelfvertrouwen. Hij 
heeft met al zijn vrienden over hun jobs gesproken, en denkt dat zijn 
toekomst misschien wel in de verkoop ligt. Meer nog, hij denkt zelfs al de 
perfecte werkgever te hebben: de Kringwinkel.
Ik uit mijn eigen bedenkingen. Ik vind niet dat hij meteen een commercieel 
profiel heeft. Zijn Nederlands is ook erg zwak om in de verkoop te staan. 
Alle kringwinkels hanteren strenge taalnormen in de verkoop. Desondanks 
regel ik een kennismakingsgesprek samen met hem in de Kringwinkel. De 
werkvloerverantwoordelijke heeft na enkele minuten dezelfde bedenkingen 
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53als ik. Daarop stelt ze een functie voor in het magazijn. Na een uitgebreide 

rondleiding, stemt hij toe.
Het eerste evaluatiegesprek is zeer positief vanuit de werkvloer: zeer 
gemotiveerd, leert snel de nodige handelingen bij, werkt hard en nauw-
keurig. Zelf geeft Mahmoud mee dat zijn ambities nog steeds liggen bij 
verkoop. Zijn Nederlands gaat vooruit, maar is verre van goed genoeg om 
door te groeien naar een job in de verkoop.
Bij het tweede evaluatiegesprek blijkt hij meer en meer vergroeid te 
geraken met de job. Hij zegt zelf: ‘Ik doe dit heel graag, ik wil dit doen voor 
de rest van mijn leven’. 
Momenteel is hij net gestart aan zijn Artikel 60 op dezelfde werkvloer. De 
idee dat hij na 6 maanden moet muteren naar een andere functie binnen 
de organisatie - mogelijks verkoop - deed hem bijna huilen.
Ik vind dit een succesverhaal omdat de man kwaliteiten in zichzelf ontdekte 
die hij zonder dit vrijwilligerswerk nooit zou ontdekt hebben. Na de opstart 
van zijn Artikel 60 sprak ik hem nog even apart. Hij vertelt nog dat hij die 
job aanvankelijk niet zag zitten omdat het ‘vuil werk’ was. En hij daarover 
met zijn familie en vrienden niet over zou durven praten. ‘Maar vuil werk 
kan ook plezant zijn. En dit is plezant!’ 
Dat het zo plezant is, heeft veel te maken met de omgeving. Hij is voortreffelijk 
opgevangen door zijn werkvloerbegeleiding, maar ook door zijn collega’s. 
Bovendien vond hij het werk als zwemleerkracht eentonig en saai. In het 
magazijn heeft hij verschillende opdrachten en rollen en veel afwisseling.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK
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cases
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Nog vragen? Neem dan contact op met werk@stad.gent
Auteur: Britt Roels
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1.  Wat is het?  
2. Voor wie is het?   
3. Hoe doe je het?  
4. FAQ’s  

1.  Wat is het?  
2. Voor wie is het?  
3. Hoe doe je het?  
4. FAQ’s  

1.  Hozan - automechanicien, 22 jaar, Syrië  
2. Radwan – laborant/arbeider, 26 jaar, Palestina  
3. Mostafa, 22 jaar, Syrië  
4. Samarnar - horecamedewerker, 40 jaar, Syrië  
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INLEIDING 

In dit draaiboek vind je informatie over hoe vluchtelingen en anders-
talige nieuwkomers te oriënteren op de arbeidsmarkt. Arbeidsmarkt- 
oriëntering is zoeken op de arbeidsmarkt naar een job en/of werkgever. 
Het doel is om – afhankelijk van de noden van de werkzoekende – 
op korte, middellange of lange termijn een job en/of werkgever te 
vinden. De sleutel tot een geslaagde arbeidsmarktoriëntering is 
zelforiëntatie. De werkzoekende moet in de eerste plaats vooral zicht 
krijgen op wie hij is, wat hij wil doen, wat haalbaar is en welke stappen 
hij moet zetten om er te geraken.

We beschrijven de aanpak van het geïntegreerd voortraject. Dit is een 
groepsmethodiek waarmee we anderstalige nieuwkomers oriënteren 
op de (vaak voor hen zeer onbekende) arbeidsmarkt.

Daarna zoomen we ook in op mogelijkheden om op individuele basis 
aan arbeidsmarktoriëntering met anderstalige werkzoekenden te 
doen.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Arbeidsmarkt-
oriëntatie GROEPSMETHODIEK GEÏNTEGREERD VOORTRAJECT

WAT IS HET? 

Het geïntegreerd voortraject is een groepswerking voor laag-
taalvaardige werkzoekenden. Het doel is dat de werkzoekende inzicht 
krijgt in wat hij wil doen, wat hij kan en welke stappen hij hiervoor 
moet zetten. Er wordt een beeld van de arbeidsmarkt gegeven en 
gelinkt aan zijn competenties. De groepsbegeleider krijgt tijdens de 
groepswerking zicht op de competenties van de werkzoekende.

Naast de oriënterende functie wil dit voortraject nieuwkomers ook 
voorbereiden op de realiteit van de werkvloer op vlak van competentie- 
opbouw, relaties op de werkvloer, (Nederlandstalige) communica-
tie tussen leidinggevende en werknemer, contact met collega’s, 
de cultuur van de werkvloer, enz. Deelname aan de groepswerking 
gaat steeds gepaard met verdere individuele begeleiding door een  
arbeidsbegeleider. De individuele begeleider bouwt verder op inzich-
ten die de werkzoekende en de groepsbegeleider door de deelname 
aan de groepswerking krijgen.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“Het is vorming in groep. Ik denk dat dat de beste manier is om aan die 
attitudes en reflectie te werken, omdat er heel veel verschillende mensen 
samen rond hetzelfde werken. Als je veel mensen hebt, veel verschillende 
invalshoeken, meningen en uitwisseling van informatie en ervaringen, dan 
draagt dat bij aan die oriëntatie. Je kan op 1 middag op 3 uur tijd met 15 
man meer bekomen dan via 3 uur individuele begeleiding, net omdat er 
veel informatie vrijkomt. Mensen treden met elkaar in interactie. Ze leren 
niet alleen van de groepsbegeleider, maar minstens evenveel of zelfs meer 
van die dynamiek tussen de mensen. Als begeleider zit je daar eerder als 
katalysator dan als leraar.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Er wordt gebruikgemaakt van verschillende groepsmethodieken die 
de groepsbegeleider inzicht geeft in de softe en generieke compe-
tenties van deelnemers. 

Het voortraject is geïntegreerd omdat het ook aandacht schenkt aan 
taalverwerving Nederlands. Het voortraject is dus oriëntering in het 
Nederlands. Het minimum taalniveau om in dit aanbod in te stappen 
is gemiddeld A1 van het Europees Referentiekader (ERK). Gezien 
de lage taalvaardigheid Nederlands van de deelnemers, gaat er nog 
veel aandacht naar taalverwerving. Het is een vorm van content and 
language integrated learning waarbij taalverwerving Nederlands en 
het leren kennen van de arbeidsmarkt hand in hand gaan. Ook de 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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woordenschat die gepaard gaat met het zoeken van werk en solliciteren 
krijgt aandacht. 

Bij versnelde activering van anderstalige nieuwkomers volgen de 
werkzoekenden dit voortraject terwijl ze ook nog bezig zijn met 
hun inburgeringstraject. Maatschappelijke Oriëntatie, het leren 
van Nederlands en arbeidsmarktoriëntering vinden dus in dezelfde 
periode plaats. Deelname aan de groepswerking wordt afgestemd 
op het NT2- en MO-traject van de deelnemer zodat hierin geen 
onderbreking plaatsvindt.

Bedoeling is dat het voor een deelnemer 
na de groepswerking duidelijk is naar welke 
functie(s) hij kan en wil doorgroeien in een 
volgende activeringsstap.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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VOOR WIE IS HET?

Veel nieuwkomer-vluchtelingen zijn jong en hebben vaak beperkte 
werkervaring. Ook blijkt de kennis van contacttalen beperkt. In deze 
groep bevinden zich gemiddeld lage opleidingsprofielen en de groep 
analfabeten is in deze groep sterker aanwezig in vergelijking met de 
totale groep nieuwkomers-inburgeraars. Er is tevens een groeiende 
groep anderstaligen die het vereiste taalniveau Nederlands A2 van 
inburgering niet haalt. Dit taalniveau wordt gemiddeld gevraagd om 
deel te nemen aan groepswerkingen arbeidsmarktoriëntering. Voor 
laagtaalvaardige werkzoekenden verlaagt het geïntegreerd voor-
traject dus de taaldrempel Nederlands om arbeidsmarktoriëntering 
te volgen. Al deze zaken impliceren extra drempels en vaak een 
moeizamer traject naar werk. Arbeidsmarktgerichte competentie- 
versterking en taalverwerving Nederlands zijn echter cruciaal. 

“Het liep een beetje door elkaar, maar dat heeft me niet gestoord. Ik wou 
graag eerst Nederlands leren en de oriëntatie doen, want ik liep een beetje 
verloren. Ik wist niet goed wat ik met mijn ervaring kon aanvangen maar 
voor mij was het goed hoe het nu is verlopen.” 

MAN IN OPLEIDING TOT VERKOPER, 27 JAAR, KAMEROEN

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“We proberen een beetje een goede afwisseling te zoeken tussen dat werk, 
integratie en die taal.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

“Ik werk al vanaf mijn 14 jaar. Ik heb als ijsjesverkoper gewerkt, als 
krantenverkoper en ik deelde ook medicijnen uit voor een apotheker. Ik 
werkte bij buffets en dat tijdens mijn studies. Ik vond altijd wel werk op 
de een of andere manier. Tijdens de oorlog werkte ik ook als verkoper van 
auto’s maar doordat een bom twee auto’s had vernield en ik er nog maar 1 
over had, heb ik die auto verkocht en dan met dat geld naar hier gekomen.”  

ICT’ER, 27 JAAR, SYRIË

Veel werkzoekende vluchtelingen hebben onvoldoende zicht op de 
mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Dus ook joboriëntering is 
een noodzakelijke stap in hun activeringstraject. Het geïntegreerd 
voortraject heeft verschillende functies:

 y werken aan zelfinzicht,
 y zicht krijgen op arbeidsmarkt en beroepen,
 y competenties in kaart brengen,
 y taalverwerving Nederlands op een functionele manier versterken, 
 y sociale netwerken versterken,
 y werken aan integratie en zicht op de werkgelegenheidsmogelijk-

heden in de stad.

wie

wat
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“Als het bijvoorbeeld gaat over mensen die zeggen, ‘Ik kan alles’, omdat ze 
dan zeggen, ‘Ik heb meegeholpen in de elektriciteit bij mijn nonkel’. Maar 
als we verder zoeken, dan gaat het over, ‘Ik heb 1 dag of 2 weken draden 
aangeleverd’. Die afweging voor hen: ‘welke ervaring of welke tijdsspanne 
is relevant genoeg om te benoemen in mijn zoektocht naar werk?’” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Vooraleer je samen met de anderstalige nieuwkomer of vluchteling 
de stap van het geïntegreerd voortraject onderzoekt, bekijk dan of 
onderstaande criteria van toepassing zijn op je werkzoekende klant. 
Scoor je meer dan één keer een JA, verwijs hem dan door.

Hij heeft geen duidelijk jobdoelwit. ja/nee

Hij heeft zeer verschillende en uiteenlopende jobdoelwitten. ja/nee

Hij heeft geen of zeer beperkte (betaalde) werkervaring in het thuisland of elders ja/nee

Hij heeft zeer uiteenlopende en verschillende werkervaringen in het thuisland of elders 
waarop je in de huidige context van de arbeidsmarkt moeilijk op kan verder bouwen.

ja/nee

Hij is niet, lager of midden-geschoold. ja/nee

Hij is hoger geschoold, maar heeft een onrealistisch jobdoelwit. Er is nood aan heroriëntering. ja/nee

Hij heeft geen zicht op de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt en/of de opleidingen. ja/nee

Hij heeft een verkeerd beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en heeft hier bijsturing 
nodig.

ja/nee

wie

wat
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Hij moet bepaalde arbeidsattitudes en generieke competenties bijschaven. ja/nee

Hij is gebaat met een uitbreiding van zijn sociaal netwerk. ja/nee

Hij heeft nog nood aan een veilige omgeving waar men kan bijleren en fouten kan maken. ja/nee

Hij heeft een gebrek aan zelfvertrouwen en/of een beperkt netwerk en is gebaat met een 
groepswerking die versterkend kan zijn. Hij heeft nood aan meer sociale contacten. 

ja/nee

Het taalniveau A1 werd reeds behaald of dit niveau zal tijdens het volgen van de 
arbeidsmarktoriëntering behaald worden. Werken rond thema’s zoals competenties, attitudes 
en joboriëntering vereist dit minimumniveau. (Is er een minimum taalniveau Nederlands 
nodig?)

ja/nee

Hij heeft nood aan versterken van zijn Nederlands, zowel op het vlak van zijn jobdoelwit als 
op algemeen vlak.

ja/nee

De randvoorwaarden rond psychosociaal welzijn, woning, e.a. zijn nog niet voldoende in orde 
om al rechtstreeks stappen te zetten naar een (vrijwilligers)werkvloer.

ja/nee

Hij wil werken combineren met verder studeren en heeft hierbij nood aan 
arbeidsmarktoriëntering.

ja/nee

“We hebben er heel veel die heel graag willen werken. Maar bijvoorbeeld 
mensen uit Somalië hebben in vergelijking met onze arbeidsmarkt amper 
échte werkervaring omdat de werkvloer daar zo anders is dan hier.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

wie

wat
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“Ook waren er een aantal problemen met zijn ingesteld-
heid. Zo zei hij vaak dat iets ‘moest’ en dat er geen andere 
manier was om het te doen: bepaalde zaken moesten op 
een bepaalde manier gebeuren en het kon niet anders, ook 
al waren er technieken die volgens mij beter waren. Het 
was moeilijk voor mij om die mentaliteit te veranderen 
aangezien hij ook al 48 is en hij vroeger altijd zijn eigen 
baas was. Ik had hier wel begrip voor, de druppel was 
gewoon dat hij niet was gekomen en pas de avond zelf 
had gezegd dat hij ziek was en dan een week later pas een 
doktersbriefje had.” 
BAAS SCHRIJNWERKERIJ

wie
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“Bijvoorbeeld: ‘ik heb in een winkel gewerkt’. Maar dat blijkt dan een 
kraampje op straat te zijn. Maar ons idee van een winkel is over het 
algemeen Lidl-gewijs, Delhaize-gewijs, een grote winkel, veel rekken, 
kassa, elektronica, verschillende ruimtes, verschillende functies, … dan 
gaat het over de invulling van de job.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

“In Syrië was ik taxichauffeur. Ik ben nog maar zes maanden in Gent. Mijn 
rijbewijs geldt hier niet. Bij de VDAB willen ze me graag een opleiding 
heftruckchauffeur, een knelpuntberoep, laten doen, maar eerst moet mijn 
niveau Nederlands nog hoger. Ik wil heel graag werken, maar ik voel me 
nog niet zeker genoeg. Bovendien is mijn prioriteit een woning vinden. Ik 
verblijf nu met mijn gezin in een studiootje.” 

TAXICHAUFFEUR, 34J,  SYRIË

wie

wat
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HOE DOE JE HET?

De groepsmethodiek is altijd één stap in een individueel 
begeleidingstraject van een werkzoekende. Combineer het dus 
steeds met individuele begeleiding op maat van het individu. De 
groepswerking bestaat uit minimum 17 en maximum 23 sessies, 
afhankelijk van de groepssamenstelling. Eén sessie staat voor een 
halve dag groepswerking (Wat is een goede groepssamenstelling?). 
Afhankelijk van de frequentie van de groepswerking duurt die 
gemiddeld drie maanden (Hoe lang duurt de groepswerk?).

Onderstaande principes vormen de basis van deze groepswerking en 
lopen als een rode draad door alle sessies heen:

 y scheppen van een veilig leerklimaat,
 y actief luisteren en tijd nemen,
 y gebruikmaken van klare, duidelijke taal Nederlands tijdens de 

begeleiding en sessies,
 y gebruikmaken van contextueel leren en coöperatieve werkvormen.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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De groepsmethodiek kan je opdelen in 5 stappen:

1. Opstart 

Bij de opstart van een groepswerking dien je een potentieel aan 
deelnemers te hebben om mee van start te gaan. Zorg er dus voor dat 
begeleiders van werkzoekenden je groepsaanbod voldoende kennen 
zodat ze werkzoekenden die gebaat zijn met arbeidsmarktoriëntering 
kunnen warm maken voor het aanbod (Voor wie is het?). 

Creëer ook een efficiënte inschrijvingsprocedure voor de begeleiders om 
hun kandidaten door te verwijzen. Zowel voor begeleiders als kandidaten 
is het handig om reeds bij de inschrijving te weten op welke dag de 
groepswerking opstart en eindigt. Hoe concreter een aanbod is, hoe 
gemakkelijker het is om er iemand voor te motiveren zich in te schrijven.

Vervolgens nodig je ongeveer twee weken voor de opstart van je 
groepswerking alle potentiële deelnemers op je wachtlijst uit voor 
een infosessie en/of individueel opstartgesprek. Doe dit door een 

1
Opstart

3
Droomjob

2
Introductie en 
kennismaking

Competenties
en zelfinzicht

4
Evaluatie
en nazorg

5

hoe

wat
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combinatie van brieven, telefoon en sms. Vraag ook aan de individuele 
begeleider van de werkzoekende dat hij zijn werkzoekende klant 
herinnert aan de infosessie en opstart van de groepswerking. Dit biedt 
de beste garantie dat er voldoende kandidaten opdagen. 

Tijdens de infosessie geef je dan in groep uitleg over wat jij doet, wat 
de deelnemers kunnen verwachten en wat het doel is. Je geeft ook 
aandacht aan praktische zaken zoals op welke dagen en op welke locatie 
de deelnemer wordt verwacht. Deelnemers kunnen vragen stellen.

De combinatie van een algemene infosessie met daaropvolgend een 
individueel opstartgesprek per deelnemer is waardevol. Zo kan je 
tijdens het individueel opstartgesprek op maat van de deelnemer zijn 
individueel programma, praktische zaken en eventuele belemmerin-
gen bespreken en aanpakken. Je kan polsen naar de verwachtingen van 
de deelnemer en hierop ingaan. Soms hebben deelnemers verkeerde 
verwachtingen en ideeën. Het is belangrijk om dit voor de opstart 
voldoende door te spreken. Zo voorkom je eventuele teleurstellingen 
in de loop van de groepswerking. 

Het individueel opstartgesprek dient ook om de mondelinge 
taalvaardigheid, begrip en spreekdurf, los van het officiële NT2-
niveau, van de deelnemer in te schatten (Is er een minimum taalniveau 
Nederlands nodig?).

hoe

wat
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De combinatie van een infosessie en individuele opstartgesprekken 
heeft ook als voordeel dat je als groepsbegeleider aandacht kan 
schenken aan de samenstelling van de groep (Wat is een goede 
groepssamenstelling?). 

2. Introductie en kennismaking

Gemiddeld heb je twee sessies van je groepswerking nodig voor een 
introductie en kennismaking tussen deelnemers en de groepswerking. 
Het is belangrijk dat je hier voldoende tijd voor neemt. Zo kan je 
inzetten op groepsbinding, vertrouwen en wederzijds respect tussen 
deelnemers en begeleiders onderling. 

Als groepsbegeleider zijn deze eerste sessies jouw observatie-
momenten. Je geeft vooral voldoende ruimte aan de deelnemers om 
zichzelf te zijn. Je gaat bijvoorbeeld na wie spreekkansen uit zichzelf 
neemt en wie niet. Je bestookt ze niet met vragen, maar geeft mee dat 
dit een plek is om wat ze in de Nederlandse lessen leren in de praktijk 
toe te passen. Je benadrukt dat de groepswerking niet is zoals de 
schoolse context van NT2 of MO. Je legt uit dat er geen examens zijn 
en ze (spreek)kansen moeten grijpen tijdens de groepsmomenten en 
erbuiten. Geef aan dat de groepswerking een middel is om te geraken 
waar deelnemers uiteindelijk willen geraken in hun professioneel 
leven en geen doel op zich.

hoe

wat
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Gebruik gelijkenissen tussen alle aanwezigen en geef aan dat iedereen 
die deelneemt er is om iets te leren en dat ze uiteindelijk allemaal een 
gelijkaardig doel hebben. Haal eventueel angstige zaken weg door een 
fictieve persoon te bespreken in groep. Op die manier kijken deelnemers 
vanop afstand naar zichzelf en vergelijken ze ook met hun eigen situatie.

Streef ernaar om tijdens deze eerste sessies vooral aan de goesting van 
deelnemers te werken. Creëer een veilige omgeving (Hoe creëer je een 
veilige leeromgeving?). Pas nadien kan je aandacht besteden aan de 
expliciete inhoudelijke doelstellingen van de arbeidsmarktoriëntering. 

“Soms moet je een persoon doen inzien, ‘Oké, ik ben hier nu. Dat is mijn 
situatie. Ik krijg hier ook wat tijd om daarover na te denken. Ik ga begeleid 
worden’. Eventjes een groep geven, een uitvalsbasis waar ze zich veilig 
voelen … een veilige leeromgeving. Als je op een bepaald moment in 
overleven gaat, dan vergeet je te beleven. En de sfeer die wij willen creëren 
in onze groep, is er eentje van ‘het is oké om het nog niet te weten en we 
gaan dat samen proberen uitzoeken’.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“In groep komen er dingen naar boven van de mensen 
die willen dat er iets naar boven komt. Maar je ziet wat 
dat dan met de andere doet. En omdat de mensen nog zo 
veel uitdagingen hebben op andere levensdomeinen zoals 
huisvesting, of niet weten waar ze naar de dokter moeten 
gaan, of niet goed weten hoeveel geld ze nog hebben – ‘waar 
zijn de goedkopere, toch kwaliteitsvolle winkels?’ – dat 
zijn allemaal veel meer elementen die meespelen op het 
gemoed en de energie die mensen soms hebben. Vooraleer 
iemand denkt, ‘Ja ik wil meedenken aan de oefening, wat ga 
ik doen om mijn droomjob te bekomen?’, moet die energie 
en dat humeur soms eerst terug opgekrikt worden. Voor hen 
is dat een stap te ver en dat is oké. Want als dat al niet goed 
zit, dan mag iemand 20 keer naar de groepsbijeenkomst 
komen, op tijd zijn en zitten dromen, bij wijze van spreken, 
maar als hij het niet kan zien in zijn eigen hoofd of niet kan 
meedenken, dan is dat werk voor niets”. 
GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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3. Droomjob

Nadat je met je groep een veilige omgeving creëerde, kan je overgaan 
naar het onderwerp droomjob. Je kan hiervoor de afbeelding op pagina 
27-28 van dit document gebruiken. Hierop staan verschillende termen 
zoals voltijds/deeltijds, werken met veel of weinig collega’s, binnen/
buiten, enz. 

Je geeft het woord aan de deelnemers om hierover hun ideeën over hun 
droomjob te delen. Je laat deelnemers naar elkaar luisteren en vragen 
stellen. Het is een goede oefening om te polsen naar bestaande kennis 
over de arbeidsmarkt en inzichten over jobs. Je haalt er bijzonder veel 
informatie uit over je deelnemers. 

Dit is uiteraard een zeer talige oefening. Vaak komt bij deze oefening 
veel nieuwe woordenschat kijken. Afhankelijk van de taalvaardigheid, 
de grootte en de scholingsgraad van je deelnemers ga je hier dus één 
of meerdere sessies voor nodig hebben. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.gtb.be/docs/default-source/default-document-library/gtb_werkschrift4_web.pdf?sfvrsn=2
https://www.gtb.be/docs/default-source/default-document-library/gtb_werkschrift4_web.pdf?sfvrsn=2
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“Die afbeelding van droomjob, wat staat daar op? Verschillende termen 
die duidelijkheid scheppen wat mensen willen: voltijds of deeltijds werken, 
dicht of ver van huis, ploegen, weinig of veel collega’s, … dan gaat het echt 
daarover. Waarom zo? Omdat we dan bepaalde woordenschat aanbrengen 
die belangrijk is in vacatures of als je je voorstelt. Dat is een talig deel. 
Maar ook omdat we dan zien, iemand die zegt, ‘Ik wil heel veel vakantie’. En 
dan op hetzelfde moment zegt, ‘En ik wil heel veel geld verdienen’. Dat we 
dan inzien dat die eigenlijk nog niet ver genoeg nadenkt. Is dat mogelijk? 
Dus dan polsen we eigenlijk een beetje naar bestaande kennis of inzicht 
over de arbeidsmarkt hier. En ook naar de veerkracht. Bijvoorbeeld mensen 
die zeggen, ‘Ik wil dicht bij huis werken en altijd dezelfde uren, want dat is 
gemakkelijk want dan moet ik maar 1 bus nemen’. Dat geeft je een bepaald 
beeld in vergelijking met iemand die zegt, ‘Ik wil liefst dichtbij werken, 
omdat ik dat gemakkelijk vind. Maar als ik een goede job zou vinden waar 
ik ver moet voor gaan tot 3 kwartier verplaatsing, dan zie ik dat ook wel 
zitten. Want ik heb een fiets of kan met de bus gaan’.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Bij een groepssamenstelling die talig vrij sterk is, kan je vragen aan 
de deelnemers om die oefening thuis voor te bereiden. Je vraagt dan 
bij een volgende sessie wie er hun oefening wil voorstellen. Het is een 
impliciete manier om na te gaan wie hier buiten de groepswerking mee 
aan de slag gaat. Je kan er bepaalde competenties mee in kaart brengen.

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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4. Competenties en zelfinzicht

Deze fase van je groepswerking bestaat uit de meeste sessies. 
Afhankelijk van je groepssamenstelling heb je hier minimum 4 sessies 
en maximum 10 sessies voor nodig. Gemiddeld heb je ongeveer 8 
sessies nodig.

Tijdens deze sessies maak je gebruik van een hele waaier aan ver-
schillende methodieken, gaande van uitstappen, telefoonoefeningen, 
bedrijfsbezoeken, snuffel- of initiatiestages, spelletjes, enz. 

Bedoeling is dat de deelnemers het concept competenties 
begrijpen. Dit is opnieuw zeer talig en gaat vaak gepaard met veel 
nieuwe, abstracte woordenschat zoals ‘veiligheid’, ‘samenwerken’, 
‘verantwoordelijkheid’, enz. Denken in termen van competenties is op 
zich zeer abstract en vaak een onbekende oefening voor anderstalige 
nieuwkomers. Deelnemers hebben hier in hun thuisland vaak geen 
ervaring mee. 

Zorg er dus voor dat je hier voldoende tijd aan besteedt. Je kan 
hiervoor onderstaand (visueel) materiaal gebruiken. Filmpjes geven 
je de mogelijkheid om terug te spoelen of te pauzeren als er zaken 
niet begrepen worden. Vraag de deelnemers dat ze herhalen, vertalen 
en aan elkaar uitleggen wat ze begrepen. Maak op voorhand als 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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groepsbegeleider wel een goede selectie van dit materiaal, naargelang 
de deelnemers en de inhoud die je aan hen wil overbrengen. Niet alles 
is relevant voor iedereen.

 y VOKANS ontwikkelde de video Goudzoeker als ondersteunings-
instrument in de loopbaanbegeleiding bij kwetsbare 
doelgroepen. Tijdens de loopbaan helpt dit product de 
werkzoekende om meer zicht te krijgen op de eigen identiteit en 
het aanpassingsvermogen. 

 y De beroepen-, opleidingenfilmpjes en loopbaangetuigenissen van 
de VDAB zijn ook een goed instrument om concrete beroepen te 
bespreken en hierover in groep het gesprek aan te gaan.

Om de competenties tastbaar te maken kan je ook spelletjes spelen 
zoals “Wie heeft het meest verantwoordelijkheid: een dokter of een 
vuilnisman?” Deze aanpak zorgt vaak verschillende meningen en is 
een goede basis om op verder te werken.

Start elke nieuwe sessie met een herhaling van de vorige sessie. Op die 
manier krijg je er zicht op of de groep vat krijgt op de competenties.
Eenmaal je groep de competenties onder de knie heeft, kan je verder 
evolueren naar zelfinzicht: welke competenties en talenten heb ik? 
Waar ben ik goed in? Wat doe ik graag? Ook hier kan je beroep doen 
op een waaier aan activiteiten. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://vokans.be/video-de-goudzoeker/
https://www.vdab.be/tv/categorie/beroepenfilms
https://www.vdab.be/tv/categorie/opleidingenfilms
https://www.vdab.be/tv/categorie/loopbaangetuigenissen
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 y Een kookactiviteit in groep is een interessante methodiek om 
competenties van je deelnemers in kaart te brengen. Je plant 
hierbij een volledige dag in om met je voltallige groep samen een 
maaltijd klaar te maken. De dag start dus dat je in groep beslist 
wat jullie gaan klaarmaken. Ze eindigt met de maaltijd zelf. Er 
worden boodschappenlijstjes gemaakt, inkopen gedaan, groentjes 
gesneden, tafels gedekt, gerechten klaargemaakt, enz. Je krijgt 
hierdoor bijzonder goed zicht op competenties als leiderschap, 
zelfstandigheid, samenwerken, communicatie, … Je hebt hiervoor 
een keuken nodig die groot genoeg is voor een groep van 20. Je 
gebruikt in het vervolg van je groepswerking deze kookactiviteit 
om verder te werken aan zelfinzicht. 

“De kookactiviteit is zeer belangrijk. Het gaat over je weg vinden naar een 
andere plek waar je nog nooit bent geweest. Dingen doen die je soms niet 
doet. Bijvoorbeeld mannen. We zitten met een groep waarbij de cultuur van 
de man soms zegt, ‘Ik ga niet koken, ik ga niet kuisen’. Die activiteit is een 
heel goede manier om eigenlijk duidelijk te maken dat je soms dingen moet 
doen die je niet wilt doen. En dan is dat leuk om te zien dat ze het eigenlijk 
wel leuk vinden. Of neem het samenwerken. Heel veel mensen zeggen, ‘Ja ik 
wil veel collega’s, want het is leuk om samen te werken’. Maar als je dan ziet 
dat ze in een keuken totaal niet kunnen samenwerken is dat interessant voor 
de begeleiders om dat mee te nemen naar de individuele begeleiding.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Uitstappen buitenshuis naar het stadmuseum, een bedrijf, een 
interimkantoor of zelfs een festival zijn manieren om in te zetten op 
integratie en tewerkstelling. Als gevolg van de versnelde activering 
zijn er deelnemers die nog geen Maatschappelijk Oriëntatie via 
inburgering volgden. Vaak zijn ze nog niet lang in het land en 
kennen ze de stad niet goed. Ze hebben veel vragen over allerlei 
zaken zoals vrije tijd, mobiliteit, nationaliteit, enz (Hoe stem je de 
groepswerking af op het inburgeringstraject?). Door deelnemers 
te versterken in hun omgeving, kan je hen beter oriënteren naar de 
arbeidsmarkt. Uitstappen staan je toe na te gaan hoe zelfredzaam 
deelnemers zijn. Je geeft hen opdrachten zoals naar een nieuwe 
plaats in de stad komen, zelf de tram of bus nemen en een ticket 
kopen. Voor velen is het een grote stap buiten hun comfortzone. 

“Waarom bezoeken we het stadsmuseum Gent STAM? Het is fantastisch om 
de reactie van de mensen te zien op die lichtgevende, levensgrootte kaart 
van Stad Gent. We laten ze samen naar hun huis zoeken en dit bespreken. ‘Ik 
ga daar elke woensdagnamiddag met mijn kindje wandelen’. Dan tonen ze 
het park dichtbij hun huis. We merken dat veel mensen heel weinig kennen 
in Gent. Het verklaart ook waarom sommige mensen zo bang zijn om zich 
te verplaatsen. Ze kennen hun traject naar het sociaal welzijnsbureau, de 
VDAB, hun Nederlandse les en het OCMW. We willen dat wat opentrekken 
zodat ze zich sterker voelen in de stad waarin ze werk zullen zoeken.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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 y Is er in je omgeving een opleidingscentrum van de VDAB? Ga dan 
zeker na of je met je groep een bezoek kan brengen. Sommige 
centra organiseren opendeurdagen. Het is voor deelnemers 
zeer waardevol om te weten welke VDAB-beroepsopleidingen 
er bestaan. Ze kunnen vragen stellen aan de instructeurs van 
beroepsopleidingen. Door in gesprek te gaan met instructeurs, 
krijgen ze ook zicht op welke weg ze nog moeten afleggen. Ze zien 
wat het is om een muur te metselen, om te lassen, wat het verschil 
is tussen poetsen thuis en in bedrijven, enz. 

 
“Dat is zeer waardevol omdat de mensen dan zien waar de VDAB een groot 
deel van zijn opleidingen geeft, want veel mensen stromen door naar een 
opleiding. Maar ook omdat ze eens zien hoe het is om een muurtje te 
metselen; wat is lassen; dat er een opsplitsing tussen poetsen bij mensen 
thuis en poetsen in bedrijven is; dat er machines zijn om mee te poetsen; 
de metaalbewerking; … Ze kunnen alles een keer zien én ze kunnen praten 
met de instructeurs. Dat laatste is vaak het interessantste omdat ze dan 
zien dat ze nog een hele weg af te leggen hebben vooraleer ze het vereiste 
taalniveau Nederlands hebben om die opleiding te volgen. Wij kunnen die 
informatie uiteraard ook zelf meegeven, maar het blijft veel meer hangen 
als de mensen zelf in contact treden met de technisch instructeur of de 
opleidingsconsulent en aan hen vragen wat ze nodig hebben.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

hoe
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http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.vdab.be/contact/16612/opleidingscentrum-wondelgem
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 y Afhankelijk van de vorderingen die je groep aflegt, kan je ook 
oefenen op telefoongesprekken. De doelstelling hiervan is dat 
ze telefonisch in het Nederlands een afspraak kunnen maken 
of verzetten. Je laat hen bijvoorbeeld kennismaken met het 
opzoeken van vacatures en vervolgens werkgevers opbellen 
om vragen hierover te stellen. Je laat hen telefonisch afspraken 
vastleggen of verzetten, zoals bij hun begeleiders en de dokter. 
Telefoonoefeningen zijn een goede manier om de deelnemers te 
versterken in hun taalvaardigheid. Het zijn vaardigheden die i.f.v. 
tewerkstelling onmisbaar zijn.

 y Bedrijfsbezoeken en snuffel- of initiatiestages kan je gebruiken 
om aanvullend op de groepswerking gerichter op maat van 
het individu te oriënteren. Uiteraard heb je geen homogene 
groepssamenstelling op vlak van jobaspiraties, maar differentieer 
in je aanpak. Niet alle bedrijven zijn interessant voor je hele groep, 
maar splits je groepje op voor wie het wel interessant zou zijn. Met 
snuffel- of initiatiestages geef je deelnemers de kans om ongeveer 
een week mee te lopen op een werkvloer. Het blijft de beste manier 
om deelnemers te doen proeven van wat zo’n soort job effectief 
inhoudt. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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5. Evaluatie en vervolg

Naarmate je groepswerking vordert, zal je merken dat het aantal 
individuele vragen stijgt. Dit is een gevolg van het feit dat het 
veiligheidsgevoel en het vertrouwen alsmaar toeneemt en omdat ze 
nieuwsgierig worden in wat ze voorheen niet kenden. 

Tijdens de groepswerking komen ook vaak heel acute vragen en 
noden rond woning of gezinshereniging naar boven die je niet kan 
laten liggen tot na afloop van de groepswerking. Je dient dus constant 
terug te koppelen naar de individuele begeleider van je deelnemers, 
zodat deze begeleider snel kan inspelen op deze vragen. 

Je groepswerking heeft nooit op voorhand een vast en strikt 
programma dat je volgt. Doet zich met een bepaalde deelnemer een 
opportuniteit voor om sneller stappen te zetten richting een stage of 
tewerkstelling, bespreek dat dan met je deelnemer en zijn individuele 
begeleider. Per deelnemer zijn er dus verschillende snelheden. In 
uitzonderlijke gevallen rondt een deelnemer de groepswerking dus 
niet af. 

Bij afloop van de groepswerking evalueer je als groepsbegeleider in 
samenspraak met elke deelnemer en zijn individuele begeleider de 
deelname en de volgende stappen. Het is het moment waarop je als 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Groepsbegeleider het dossier opnieuw overdraagt naar de individuele 
begeleider en meegeeft wat er in de groepswerking naar boven is 
gekomen. Je koppelt reeds tijdens de groepswerking continu zaken 
terug naar de begeleider, maar dit is nu de officiële overdracht. Het 
is ook een manier om aan de klant duidelijk te maken dat hij dus voor 
vervolgstappen bij zijn begeleider moet zijn. 

Ook groepsevaluaties zijn aan te raden. Hierbij ga je in groep na hoe 
de onderdelen van je groepswerking door de deelnemers beleefd 
werden. Deze evaluatie doe je eigenlijk continu tijdens alle sessies. 
Door in een volgende sessie te herhalen wat in een vorige sessie aan 
bod kwam, kan je hier steeds een evaluatie aan vasthaken. Geef de 
deelnemers hierin een actieve rol. Het is door hun feedback dat je 
volgende groepswerking beter wordt.

Bij veel (jonge) nieuwkomers blijkt de groepswerking onvoldoende 
om bij alle deelnemers één of meerdere duidelijke jobdoelwitten te 
bepalen. Deze nieuwkomers hebben soms meer tijd nodig. Gun hen die 
tijd en laat de individuele begeleider dan verder op individuele basis 
oriënteren via andere methodieken zoals vrijwilligerswerk, stages en 
opleidingen, enz.

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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FAQ’S

1. Is er een minimum taalniveau Nederlands nodig? 

Het taalniveau A1 werd reeds behaald of dit niveau zal tijdens het 
volgen van de groepswerking behaald worden. Werken rond thema’s 
zoals competenties, attitudes en joboriëntering vereist dit minimum-
niveau. 

Toch is het aan te raden om niet te focussen op het officiële 
taalniveau Nederlands dat een werkzoekende al dan niet behaalde 
in de NT2-lessen. Er zitten heel grote verschillen tussen deelnemers 
die officieel het A1-niveau hebben. Zo zijn er verschillen op vlak van 
persoonlijkheden, van mondelinge of schriftelijke taalvaardigheid en 
tussen deelnemers die NT2 volgen in de Centra voor Basiseducatie, 
een centrum voor volwassenenonderwijs of een universitair centrum. 
Het officieel NT2-niveau is slechts één indicator van de taalvaardigheid 
van de werkzoekende. Sommige anderstalige nieuwkomers hebben 
een goede mondelinge taalvaardigheid, ondanks hun lage officiële 
NT2-niveau. Dus wees flexibel in het formuleren van je instapniveau. 
Bepaal per individu tijdens het individueel opstartgesprek in het 
Nederlands of een deelname aan de groepswerking al dan niet zal 
lukken. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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“Een bepaald taalniveau? Dat is moeilijk. Je hebt mensen die 2.2. hebben 
op papier, maar niet durven spreken. Soms zijn die officiële taalniveaus 
heel handig en soms is het verwaarloosbaar. Want we hebben er meerdere 
die nog bezig waren met 1.1. (A1). Die hoorden dan effectief wel bij de 
taalzwakkeren, maar die in de mate van hun mogelijkheden zeer goed mee 
deden. Maar we hebben ook iemand gehad die nog bezig was met 1.1. en 
dan de sterkste was omdat die zelfstandig met zijn telefoon en met zijn 
tante Nederlands oefende en die zichzelf zelfs opwierp als tolk. Dat is nu 
een extreem voorbeeld, maar wel een voorbeeld om mee aan te tonen dat 
dat op papier soms echt niets zegt over de communicatievaardigheden. Bij 
één hadden we zelfs afgesproken: we gaan na 4 sessies evalueren. Zo was 
hij ook gestart met de boodschap dat zijn Nederlands nog niet voldoende 
was. Hij vond dat een goed idee. En hij was altijd op tijd en deed zodanig 
goed mee, dat we dat uiteindelijk niet meer geëvalueerd hebben. Die 
jongen hebben we nu uitgezwaaid.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Ook afhankelijk van je groepssamenstelling kan je er als 
groepsbegeleider juist wel of niet voor kiezen om een laag- of 
hogertaalvaardige aan je groep te laten deelnemen. Heterogeniteit 
in de taalniveaus komt vaak het leerproces van alle deelnemers ten 
goede (Wat is een goede groepssamenstelling?).
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2. Hoe communiceer je met de deelnemers? 

Alle groepswerkingen vinden plaats in het Nederlands. Pas steeds 
de principes van klare taal toe. Ga wel op een flexibele manier om 
met het Nederlands. Het versterken van het Nederlands is één van 
de doelstellingen van de groepswerking, maar zeker niet de enige. 
Enkel Nederlands gebruiken is dus niet altijd de beste piste om tot 
begrip te komen. Hou steeds in gedachten dat het Nederlands in 
functie van tewerkstelling een middel is en geen doel op zich. Ook in 
je groepswerking is dat het geval: Nederlands is een middel om aan 
arbeidsmarktoriëntering te doen en de kansen op het vinden van een 
job te verhogen.

Gebruik dus gerust op een zeer pragmatische manier contacttalen 
zoals Engels of Frans als dit het begrip of leerproces bevordert. Maak 
wel steeds de reflex om het Nederlands woord er bij te gebruiken. 
Wees je er wel van bewust dat het gebruik van Engels of Frans enkel 
zin heeft voor wie Engels of Frans kan. 

Zet ook de meertaligheid van je deelnemers in. Indien een Arabisch-
talige deelnemer iets niet begrijpt, vraag dan aan een andere 
Arabischtalige deelnemer om het even te vertalen of uit te leggen aan 
de ander. Op die manier eer je ook de meertaligheid in je groep. 
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“Dat probeer ik heel duidelijk te maken. Wat anders is dan de andere scholen 
is dat ze een heel grote rol hebben in de groep. Dat we allemaal evenwaardig 
zijn. In die zin dat iedereen beïnvloedt hoe zijn eigen voor- of namiddag is. 
Bijvoorbeeld, we hebben soms jonge gasten gehad waarvan hun Nederlands 
veel beter was. Die namen we dan in het begin al snel eens apart om duidelijk 
te maken, ‘Kijk, iedereen is hier lerende, jij ook, maar jij spreekt al veel 
vlotter, je hebt veel contact met mensen, je leert sneller, je bent 20 jaar 
jonger dan die naast je, maar dat neemt niet weg dat je hem kan helpen’. Als 
je mensen andere rollen geeft naar hun kunnen, dan zie je dat ze meer gaan 
openbloeien. En als je hen uitdagendere opdrachten geeft, dan zie je dat ze 
die willen volbrengen en dat die persoon waarvan je denkt, ‘oei hij is te sterk 
voor die groep’ zich wel ook inzet en vreugde haalt uit zijn inzet.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Hou continu in de gaten of iedereen mee is en schakel waar nodig 
andere deelnemers in om het aan elkaar uit te leggen. Op die manier 
schakel je ook sterktes in van je eigen deelnemers in de groep. 

Voorzie voor je deelnemers ook een overzicht van websites, apps, 
muziek, films, … waarmee ze buiten de groepswerking hun Nederlands 
kunnen oefenen. Dit aanbod aan instrumenten is bijzonder groot en 
breidt constant uit. Het is moeilijk om hierover de totale waaier in 
kaart te brengen, maar de website www.nederlandsoefenen.be helpt 
je al een eind op weg.

faq’s
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3. Wat is een goede groepssamenstelling?

Streef naar goed werkbare groepen van maximum 24 deelnemers per 
dag. Afhankelijk van het moment waarop de deelnemer NT2 of MO 
volgt, kan hij aansluiten in de voor- of namiddagsessie. De afstemming 
van je groepswerking op het inburgeringstraject van deelnemers zal 
in grote mate jouw groepssamenstelling bepalen (Hoe stem je de 
groepswerking af op het inburgeringstraject?) 

Afhankelijk van de doelstellingen zijn er aan elke groepssamenstelling 
voor- en nadelen. Hou heterogeniteit op alle vlakken in gedachten als 
een criterium om na te streven. Wees je er wel van bewust dat dat 
zeker niet altijd haalbaar is.

Als je met vluchtelingen werkt, dan zullen er altijd bepaalde taalgroe-
pen en culturen die een grote groep van je deelnemers vormen. Als er 
één taalgroep dominant is, wees dan aandachtig voor de enkelen die 
die taal niet spreken. Probeer eventueel nog wat meer taaldiversiteit 
bij het samenstellen van je groepen te creëren. 

Vermits deze doelgroep vluchtelingen voornamelijk mannelijk is, zijn 
er weinig vrouwen om deel te nemen. Vanaf de gezinshereniging van 
deze mannen op gang begint te komen, komen er wel meer vrouwen 
in deze doelgroep. Wees dus aandachtig op genderdynamieken in 
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je groep als je slechts één of twee vrouwen in een mannelijke groep 
hebt. Zeker in de context van vluchtelingen worden vrouwen vaak extra 
kwetsbaar. 

“Bij veel literatuur lees je toch over de begeleiding van vluchtelingen dat 
dat deeltje gender niet geminimaliseerd wordt, maar gewoon vergeten 
wordt. Want we spreken over ‘dé vluchteling’, maar dat bestaat natuurlijk 
niet. Maar gender wordt vergeten. Ik had onlangs de vorming van seksuele 
trauma’s bij asielzoekers en vluchtelingen en dat was vreselijk om te horen 
wat vrouwen en mannen meemaken.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

“In Syrië ben ik tot mijn derde middelbaar naar school gegaan. Maar dan 
was ik uitgehuwelijkt en mocht ik van mijn vader niet meer verder studeren. 
Hier heeft mijn vader niet veel meer over mij te zeggen aangezien hij in 
Duitsland zit, ik heb dus meer vrijheid hier en kan veel studeren.” 

HUISVROUW, 34 JAAR, SYRIË

Heb je meerdere vrouwen in je groepswerking? Gebruik dit dan om 
ook rond vooroordelen tussen mannen en vrouwen te werken.

wat
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“In de kookactiviteit nemen de vrouwen dan de leiding over van de mannen. 
Organisch gaan de mensen die iets meer kunnen de leiding nemen in zo’n 
activiteit. Wanneer in de groep gepraat wordt over hoeveel kinderen mensen 
hebben, zegt dan bijvoorbeeld een Afghaanse gesluierde vrouw tegen een 
Afrikaanse man met 11 kinderen, ‘Wat ga jij doen? 11 kinderen! Wie gaat 
dat betalen? Dat is toch veel te veel en niet meer van nu!’. Terwijl je zelf 
als begeleider het idee zou hebben dat een gesluierde vrouw dat nooit zou 
zeggen tegen een andere moslimman. Dus het is zeker interessant dat bij 
bepaalde topics die besproken worden ook vrouwelijke stemmen aan het 
woord komen. Zonder dat je dat als begeleider zelf moet doen.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

wat
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Vermits de vluchtelingen over het algemeen zeer jong zijn, zal de 
meerderheid van de deelnemers jong zijn. Oudere deelnemers 
kunnen zich dan wel eens storen aan het ‘jonge energieke’ gedrag 
waarvan ze vinden dat het niet thuishoort in een klas. Maar ook 
leeftijdsgenoten kunnen elkaar op de vingers tikken. Besteed net zoals 
bij genderverschillen aandacht aan die groepsdynamieken. Gebruik ze 
in je groepswerking om er samen met de groep dieper op in te gaan. 
Deze dynamieken zullen later ook op de werkvloer voorkomen.

Op vlak van het versterken van het Nederlands is een gemengde 
groep van laag- en iets hogertaalvaardigen een goede mix. Op 
die manier leren ze van elkaar. Worden de verschillen op vlak van 
taalvaardigheid echter te groot, dan wordt het moeilijk om in je aanpak 
te differentiëren. Je dreigt de laagtaalvaardige te verliezen en de zeer 
sterke kunnen het saai vinden. Vermijd echter wel een groep met 
enkel heel laagtaalvaardigen. Dit heeft als risico dat je onvoldoende 
kan vorderen in je arbeidsmarktoriëntering omdat de focus verglijdt 
naar het Nederlands. Heb je toch zo’n groepssamenstelling? Zet dan 
in op een langer traject met meer groepsbijeenkomsten. 

wat
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4. Hoe creëer je een veilige leeromgeving?

Focus hierop tijdens je introductie en kennismaking. Benader je 
deelnemers op een manier waarop je zelf ook door hen benaderd wil 
worden. Wees je bewust van je eigen perspectieven en vooroordelen. 
Wat voor jou de waarheid is, is niet altijd zo voor je deelnemers. Stel 
je dus met een zeer open houding op. 

Gebruik je eerste groepssessies om rond het concept ‘respect’ te 
werken. Je kan hiervoor een zeer eenvoudig beeld gebruiken met het 
woord respect en een pijl in beide richtingen. Je vraagt in je groep 
na hoe je deelnemers hiernaar kijken. Laat zo veel mogelijk uit de 
deelnemers komen. Ga hierover een groepsgesprek aan en zorg dat 
ze die inzichten meenemen als ze die dag naar buiten gaan. Dit is een 
goede manier om bij de opstart van je groep samen met hen wederzijds 
respect als basiswaarde te formuleren voor je groepswerkingen.

Slaag je erin om dit te realiseren, dan bouw je hierop verder tijdens je 
volgende sessies. Het veilig gevoel stijgt naarmate de groepswerking 
vordert (Evaluatie en vervolg).
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5. Hoe motiveer je werkzoekenden om deel te nemen? 

“Het belangrijkste is dat mensen goesting hebben om te komen. Want als 
de mens geen goesting heeft om naar iets te komen met een educatief 
doel, dan is het dubbel zo hard werken in die sessies, dubbel zo hard werken 
aan die doelstellingen. Ik vind dat het de investering waard is om eerst te 
werken aan die goesting en aan dat veilig voelen.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Het is belangrijk dat je bij in de opstartfase duidelijk aangeeft 
wat de bedoeling is van de groepswerking en je zicht krijgt op de 
verwachtingen van elke deelnemer. Probeer als groepsbegeleider, in 
samenspraak met de individuele begeleider van de werkzoekende, de 
kandidaat te doen inzien wat hij uit de groepswerking kan halen. Werk 
dus aan het creëren van goesting. Over het algemeen zien kandidaten 
dat wel in. 

“Bij elke job leer je wel iets bij: ook attitudes bijvoorbeeld. In het begin van 
je carrière zal je nooit meteen doen waarvoor je gestudeerd hebt. Bij elk 
werk leer je wel ervaringen die je later kunnen helpen en dan uiteindelijk 
kan je een job doen dat je echt graag wilt. Elke job heeft zijn meerwaarde.” 

ABDULRAHAM, ICT’ER, 27 JAAR, SYRIË 
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“Voor sommigen - los van het doel van oriëntering en doorsturen naar een 
opleiding of een werkvloer - is het ook duidelijk maken dat je toekomst 
opbouwen stap voor stap moet gebeuren. We hebben veel mensen bij de 
vluchtelingen die vinden dat het rap moet gaan. ‘Ik heb alles van mijn leven 
op stop gezet of overboord gegooid en nu wil ik zo snel mogelijk terug mijn 
levensstandaard van mijn land van herkomst.’ En sommigen beseffen niet 
dat dat eigenlijk zéér ambitieus is om op één jaar weer volledig financieel 
onafhankelijk te worden, te werken, een uitgebreid sociaal netwerk te 
hebben. Heel veel mensen ontlenen erkenning en status aan een job. Het 
is dan ook moeilijk voor hen om te aanvaarden dat ze stap voor stap naar 
iets gaan moeten toewerken.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Indien er kandidaten zijn waarbij de vraag naar werk zo dringend is, dan 
is de kans groot dat je hier niet in slaagt. Ze zullen de groepswerking 
als tijdsverlies interpreteren. Het is beter om de werkzoekende zelf 
tot het inzicht te laten komen dat er arbeidsmarktoriëntering nodig 
is door hem bijvoorbeeld naar vacatures te doen zoeken, dan hem te 
verplichten deel te nemen. Zeker bij nieuwkomers die nog niet lang in 
België zijn en dus geen ervaring hebben met het zoeken naar een job, 
vraagt dit soms wel wat tijd.
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“In vergelijking met mensen die hier al 20 jaar zijn, lijkt het alsof deze 
vluchtelingen die hier nog niet zo lang zijn, veel sneller vooruit willen én 
die motivatie hebben of die hoop – terechte of onterechte hoop van, ‘Ik kan 
mijn oude levensstandaard halen’. Doordat ze snel willen en moeten gaan, 
komt een mislukking dan soms extra hard aan, omdat ze dat nog net niet 
gewoon zijn. Je ziet dat sommigen daar eerst nog wat mee moeten leren 
‘copen’.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Werk tijdens de groepswerking ook met voldoende afwisseling en 
activerende werkvormen. Hou er rekening mee dat deelnemers 
vaak een fulltime-programma van NT2 en/of MO combineren met 
jouw groepswerking (Hoe stem je de groepswerking af op het 
inburgeringstraject?). Voor sommige mensen is die combinatie 
moeilijk en is het stilzitten in een lokaal soms te veel van het goede. 
Vermijd dus een schoolse aanpak. Geregeld een activiteit plannen 
komt daaraan tegemoet.

6. Hoe ga je om met afwezigheden?

Speel snel in op afwezigheden in de groepswerking. Indien mogelijk, 
bel al na één afwezigheid op om na te gaan waarom iemand afwezig 
was. Bij sommige deelnemers zal je meerdere keren moeten 
bellen. Gebruik ook sms en maak Whatsapp-groepen aan waar je 
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deelnemers van de groepswerking aan toevoegt. Het benutten van 
deze communicatiekanalen helpen je ook om deelnemers sneller te 
bereiken. Het draagt ook bij aan het creëren van de groepsdynamiek 
en groepsgebondenheid. Ze stellen vragen aan elkaar en aan jou als 
groepsbegeleider, ook buiten de groepssessies. Deelnemers leren op 
die manier ook hun uitbreidend sociaal netwerk te benutten. 

“Ik stuur soms foto’s van uitstappen door via onze Whatsapp-groep. Het 
is leuk om te zien dat ze in die groep met elkaar beginnen te praten. Het 
schriftelijk Nederlands hangt soms met haken en ogen aan elkaar, maar 
het is wel plezant om die dynamiek te zien. Zo had ik met nieuwjaar een 
berichtje gestuurd om hen gelukkig nieuwjaar te wensen. Ze reageren 
daar op en sturen zelf filmpjes door van het vuurwerk in Gent. Het is ook 
een manier om elkaar te helpen en vragen te stellen. Bijvoorbeeld iemand 
vraagt, ‘Is er morgen les?’ en tegen dat ik dat heb gezien, is daar al op 
geantwoord. Of moppen over de verschillen tussen Belgen en Nederlanders 
die worden doorgestuurd.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT 

Zijn er deelnemers die systematisch niet meer opdagen, neem 
dan sowieso contact op met zijn individuele begeleider en indien 
hij steun van het OCMW geniet ook zijn maatschappelijk werker. 
Contacteer ook zijn trajectbegeleider bij inburgering om dit te 
signaleren en af te stemmen met zijn inburgeringstraject. Zorg dat 
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je in je aanpak naar hoe je deze werkzoekende verder opvolgt, op 
dezelfde lijn staat met deze andere professionals. Het is belangrijk 
dat de werkzoekende van al zijn verschillende begeleiders dezelfde 
boodschap krijgt. In sommige gevallen zal het dus ook nodig zijn 
om zijn maatschappelijk werker bij het OCMW te overtuigen van de 
noodzaak aan arbeidsmarktoriëntering. 

7. Hoe lang duurt de groepswerking? 

Afhankelijk van de frequentie van je groepssessies kan je een 
groepswerking op 1, 3 of 5 maand afronden. De groepswerking bestaat 
uit minimum 17 en maximum 23 sessies. Eén sessie staat voor een 
halve dag in de voor- of namiddag. 

Er zijn heel veel mogelijkheden om je groepswerking te organiseren, 
gaande van één sessie per week naar een dagelijkse sessie. 
Experimenteer hier tijdens het uitwerken van je aanbod mee en ga na 
wat de beste resultaten oplevert.

Hou er tijdens het schooljaar rekening mee dat deelnemers effectief 
kunnen deelnemen. Vaak volgen deelnemers NT2 en/of MO en is er nog 
weinig tijd over om deel te nemen aan een ander groepsaanbod. Mede 
omdat het inburgeringsprogramma van elke deelnemer verschilt, is 
het onmogelijk om één moment per week te vinden waarop iedereen 
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vrij is (Hoe stem je de groepswerking af op het inburgeringstraject?).

Tijdens het schooljaar beperk je je dus best tot 2 sessies per week, 
waarvan telkens 2 in de voormiddaggroep en 2 in de namiddag. Zo 
geef je zelf als groepsbegeleider 2 volle dagen een groepswerking. 
Gemiddeld duurt je groepswerking dan een drietal maanden. Je kan 
het ook reduceren naar één sessie per week, maar dan duurt het traject 
een pak langer. Ook blijken de resultaten voor de versterking van het 
Nederlands beter als je meer dan één keer per week een sessie houdt.

De schoolvakanties bieden meer mogelijkheden om een intensiever 
programma aan te bieden. Gezien de NT2-scholen en MO-lessen 
dan meestal stil liggen, hebben inburgeraars veel meer tijd. Je kan 
dan experimenteren met 4 dagen of 5 dagen per week een sessie. 
Vaak zijn inburgeraars ook vragende partij naar een aanbod om die 
zomervakantie te overbruggen. Voor velen is het contrast in hun drukke 
programma’s tussen schooljaar en –vakanties heel groot. Ze zijn blij 
dat er ook in de zomervakantie een aanbod is. Je groepswerking kan 
op die manier hieraan tegemoet komen, alsook een ‘zomerterugval’ in 
het Nederlands vermijden. 
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8. Wanneer is een werkzoekende klaar voor een volgende stap?

Zoals reeds aangegeven onder Evaluatie en vervolg kan je met 
sommige deelnemers snel schakelen naar een volgende stap in het 
activeringstraject. Merk je tijdens de groepswerking dat er een 
opportuniteit is bij een deelnemer om eens een dagje mee te draaien 
op een werkvloer, regel dan een kennismakingsgesprek met die 
werkvloer. Een technisch instructeur van een opleiding kan op een dag 
vaak inschatten welke jobspecifieke skills een deelnemer heeft. Als je 
samen met de individuele begeleider van de deelnemer inschat dat 
hij het aankan, waag dan de sprong. Het blijft een moeilijke oefening, 
maar enkel door het uit te proberen, ga je het vervolg van zijn traject 
beter kunnen uitstippelen.
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“Als die deelnemer een duidelijk jobdoelwit heeft en dat 
ook echt wil en zegt dat hij daar ervaring in heeft, dan 
vragen we of er ergens een plaats is. Dan organiseren we een 
kennismakingsgesprek als we denken dat de deelnemer dat 
aankan. Hoe zien we dat? Tja, het blijft een beetje gissen, 
ook al hebben we het gezien in de kookactiviteit: ‘die ziet 
werk, die kan koken, werkt vrij veilig, … oké waarom niet 
proberen? Hup, we gaan dat doen.’ Het blijft een sprong 
wagen, want in welke mate kan je verder gaan op iemand die 
zegt, ‘Ik wil die job doen en ik heb daar 2 jaar in gewerkt’? 
Dan ga je af op je vertrouwen. Soms is gebleken dat die 
persoon daar totaal niet klaar voor is, maar dan weten 
we dat ook. Het voordeel is: het bevestigt of ontkracht je 
vermoeden, want eigenlijk ga je daarvan uit.” 
GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

wat

faq’s
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Bij het merendeel blijkt wel dat verdere individuele begeleiding na 
de groepswerking wel nog nodig is. Is er dus niet onmiddellijk de 
mogelijkheid om door te stromen naar een (vrijwilligers)werkplek 
of een beroepsopleiding, draag dan het dossier terug over naar de 
individuele begeleider. Zorg ervoor dat de individuele begeleider van 
de deelnemer voldoende ingelicht is over zijn vorderingen tijdens de 
groepswerking. Zo kan zijn individuele begeleider hier verder mee 
aan de slag. Het is zinvol om deze overdracht in het bijzijn van de 
deelnemer zelf te doen. Zo krijgt hij ook een stem hierin.

“Je mag als begeleider niet in de val lopen in een kleine praatsessie te 
verzanden. Mensen voelen zich soms zodanig veilig dat zaken geventileerd 
worden, die een andere deelnemer ook niet altijd hoeft te weten. Inhoud 
heeft voorrang op die individuele vragen en dan moet je dat opnemen in 
een aparte afspraak. Maar als je wilt inzetten op sfeer en groepsgevoel, 
vergeten we soms dat we daar zijn om bepaalde dingen te leren.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

wat

faq’s
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wat

faq’s

9. Hoe stem je de groepswerking af op het inburgeringstraject?

De grootste organisatorische uitdaging is het afstemmen van je 
groepswerking op de inburgeringstrajecten van alle deelnemers. 
Zorg dat je een overzicht per deelnemer hebt over op welke dagen en 
momenten hij NT2 en/of MO volgt. Dit kan je het best opvragen bij de 
trajectbegeleider van het inburgeringstraject en de deelnemer zelf. 
Afhankelijk van het registratiesysteem dat je organisatie gebruikt, 
heb je hier soms zelf rechtstreeks zicht op. Ga dan alsnog tijdens 
de individuele opstartgesprekken na of die informatie klopt. De 
uitwisseling over deze gegevens tussen verschillende databanken zijn 
niet altijd optimaal.

Vermits alle deelnemers op andere momenten NT2 en/of MO volgen, 
zal het altijd onmogelijk zijn om momenten te kiezen die voor alle 
deelnemers passen. Elke deelnemer volgt les in een andere groep op 
een andere dag. Zeker tijdens het schooljaar is dit bijzonder moeilijk. 
Tijdens de zomervakantie is hier meer mogelijk (Hoe lang duurt de 
groepswerking?). 

Als je ervoor zorgt dat je telkens sessies zowel in de voor- als namiddag 
aanbiedt, dan zijn er meestal mogelijkheden om aan te sluiten. Eén 
sessie staat voor een halve dag per week.
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Voor een deelnemer die bezig is met MO én NT2 is er vaak onvoldoende 
tijd over om alsnog de groepswerking mee te volgen. Gezien 
continuïteit in de NT2- en MO-lessen belangrijk is, is het niet aan te 
raden om deze voor je groepswerking te onderbreken. 

NT2- en MO-lessen laten weinig flexibiliteit en overstappen naar een 
andere groep (avond, na- of voormiddag) tijdens een cursus blijkt 
vaak onmogelijk. Stel wel steeds de vraag aan de NT2-school of de 
MO-aanbodverstrekker, maar je zal vaak een neen horen. Creëer dus 
een aanbod rondom MO en NT2 heen. 

Is MO nog niet of maar net opgestart, dan loont het om na te gaan of 
de deelnemer bij een volgende MO-groep kan aansluiten. Bespreek 
dit altijd met de deelnemer zelf. Veel verplichte inburgeraars willen 
hun inburgeringstraject zo snel mogelijk afwerken en dan wordt het 
activeringstraject beter uitgesteld. Inburgeraars blijven namelijk 
verplicht hun inburgeringsverplichtingen na te komen.

Bied je een groepswerking aan op het moment dat er geen NT2 en/
of MO is, zoals tijdens de zomervakanties, dan heb je iets minder 
puzzelwerk. 

Heb je deelnemers in je groepswerking die nog geen MO volgden, 
dan zal je merken dat deze nog heel veel vragen hebben rond 

wat

faq’s
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Maatschappelijke Oriëntatie. Je vangt dit dan ook op in je 
groepswerking. Ga na of een vrijstelling MO een mogelijkheid is indien 
er reeds arbeidsmarktoriëntering plaatsvond. Ga hiervoor het gesprek 
aan met de aanbodverstrekker MO. Een vrijstelling MO kan verkregen 
worden door het afleggen en slagen voor een vrijstellingstest. 

10. Wat zijn de nodige competenties van een groepsbegeleider?

“Ik heb altijd 2 programma’s voor de voor- en namiddaggroep. De dag moet 
nog komen dat ik die 2 programma’s ook effectief heb afgewerkt.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

De competenties die een groepsbegeleider nodig heeft voor 
arbeidsmarktoriëntering van vluchtelingen en anderstalige nieuw-
komers verschillen niet zozeer van competenties die voor andere 
groepsbegeleider van volwassenen essentieel zijn. Vermits je geen 
schoolse aanpak wilt realiseren, mag de groepsbegeleider zich vooral 
niet opstellen als een leerkracht voor een klas. Een open houding en 
de groepswerking niet invullen als eenrichtingsverkeer van begeleider 
naar deelnemer zijn essentieel. De groepsbegeleider moet talenten 
en competenties van de deelnemers kunnen detecteren en deze 
benutten tijdens de groepswerkingen. Ook flexibiliteit is een welkome 
kwaliteit. De groepsbegeleider mag zich niet te hard vasthouden aan 
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een vast plan. Er is flexibiliteit nodig om – als zich bepaalde noden 
afspelen in de groep – last minute van de geplande activiteiten te 
durven loskomen en in te gaan op die noden. Differentiëren in de 
aanpak naar de individuele deelnemers, maar ook in de gebruikte 
methodieken tijdens de sessies is noodzakelijk (Competenties en 
zelfinzicht).

“Ik geloof niet in eenrichtingsverkeer om een lerende omgeving te 
creëren. Ik vind dat dat niet werkt. Dat werkt alleen maar met mensen die 
hooggeschoold zijn of uit een schoolse context komen en die weten, ‘Ik 
studeer hier dit, want ik wil dat doel bereiken en ik ga blokken’. Je moet 
werken met de krachten van je deelnemers en er ook van overtuigd zijn 
dat die mensen al een verzameling van competenties zijn en dat je als 
begeleider ook zelf kunt bijleren. Als je je niet bewust bent van het feit dat 
je nog veel kunt leren, is het moeilijk om met zo veel verschillende mensen 
te werken.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

Extra kennis die onontbeerlijk is om met deze laagtaalvaardige 
deelnemers te werken zijn inzichten in taalverwervingsprocessen, 
bewust zijn van taalbarrières en een expert zijn in het gebruik van 
klare taal Nederlands. 

wat

faq’s

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


5252

Cases

hoe

wie

Arbeidsmarkt-
oriëntatie

Groepsmethodiek 
geïntegreerd 
voortraject

Inleiding

Individuele
beroepsoriëntatie

De groepsbegeleider dient deelnemers aan het woord te laten. 
Deelnemers bepalen namelijk mee de inhoud van de groepssessies. 
Kennis van methodieken zoals open vragen stellen, laten uitleggen, 
herhalen, parafraseren, corrigeren op de woordenschat, begrip 
nagaan, zijn dus nodig.

11. Welke infrastructuur heb je nodig?

Op zich vraagt deze vorm van groepswerking geen andere, speciale 
noden in vergelijking met andere groepswerkingen. 

Zorg dat de deelnemers voor de opstart weten op welke locatie ze 
verwachten worden. Kies hierbij een locatie die goed bereikbaar is 
met het openbaar vervoer en herkenbaar is voor de doelgroep. Geef 
de noodzakelijke informatie door aan het onthaal van je locatie. Zo 
weten de onthaalmedewerkers naar welk lokaal ze deelnemers moeten 
doorverwijzen.

Gebruik een lokaal dat groot genoeg is en waar een zaalopstelling 
mogelijk is die het groepsgevoel bevordert. Dat betekent geen 
klassieke klasopstelling met tafels en stoelen in rijen maar eerder een 
opstelling in een U-vorm. De zaal moet ook voldoende groot zijn om af 
en toe in subgroepen aan oefeningen te werken.

wat

faq’s

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


5353

Cases

hoe

wie

Arbeidsmarkt-
oriëntatie

Groepsmethodiek 
geïntegreerd 
voortraject

Inleiding

Individuele
beroepsoriëntatie

Zorg dat er een computer met goede internetverbinding is. Een 
beamer en een projectiescherm en een mogelijkheid om het lokaal 
te verduisteren bij projectie zijn essentieel, alsook een goede 
geluidsinstallatie als je vaak met filmpjes werkt. 

Voor de kookactiviteit heb je een grote keuken met verschillende 
kookunits nodig waar al het nodige materiaal aanwezig is om die 
activiteit optimaal uit te voeren.wat

faq’s
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12. Hoe ga je om met psychosociale problemen  
 van je deelnemers?

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en een veilige omgeving 
zijn belangrijke randvoorwaarden om vluchtelingen of anderstalige 
nieuwkomers succesvol te begeleiden. Door deze vertrouwensrelatie 
vang je vaak veel vragen op die niets met je tewerkstellingsbegelei-
ding te maken hebben. Je kan als begeleider hiervoor doorverwijzen 
naar de juiste instanties. Ondersteun dus ook zoveel mogelijk mee 
aan het in orde brengen van allerlei randvoorwaarden (zoals woning, 
gezondheid, …).

Veel bekommernissen, specifiek bij vluchtelingen, zijn echter 
van psychosociale aard. Doordat ze je vaak ziet, word je hier mee 
geconfronteerd. Zorg dus dat je als groepsbegeleider zelf voldoende 
onderlegd bent om psychosociale problemen te detecteren en door 
te verwijzen naar de juiste instanties voor professionele hulp. Je kan 
hiervoor vormingen volgen. Neem zelf nooit de rol van professionele 
hulpverlener op. Relevante opleidingen zijn: signalen van radicalisering 
herkennen, trauma herkennen, seksuele trauma’s en gezondheid bij 
vluchtelingen, enz.
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INDIVIDUELE BEROEPSORIËNTATIE

WAT IS HET? 

Je kan aan arbeidsmarktoriëntering werken door je werkzoekende 
klant te laten deelnemen aan een groepswerking zoals het 
geïntegreerd voortraject, maar je kan even goed op individuele basis 
aan beroepsoriëntering doen. Het doel hiervan is te komen tot een 
realistisch, duurzaam jobdoelwit. Het doel is dat de werkzoekende 
inzicht krijgt in wat hij wil doen, wat hij kan en welke stappen hij 
hiervoor moet zetten. Er wordt een beeld van de arbeidsmarkt gegeven 
en gelinkt aan zijn competenties.

Voor de doelgroep nieuwkomers die zeer recent in België zijn en 
met inburgering bezig zijn, is het echter aan te raden steeds via een 
groepswerking aan beroepsoriëntering te werken (Voor wie is het 
geïntegreerd voortraject?).
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“Deze mensen zijn nog zó zoekende op zó veel vlakken. Er komen nog zó 
veel meer vragen naar boven dan enkel werk, over allerlei zaken: vrije tijd, 
ziekteverzekering, wonen, enz. Dat is anders dan bij mensen die hier al een 
jaar of twee zijn en hier al min of meer hun draai hebben gevonden. Deze 
prille nieuwkomers via een groepswerking samenbrengen om het over de 
arbeidsmarkt te hebben, heeft dus een grote meerwaarde. Zo horen ze 
elkaars verhalen en breiden ze hun sociaal netwerk ook uit.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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wie

wat

VOOR WIE IS HET?

Veel werkzoekende vluchtelingen en nieuwkomers hebben 
onvoldoende zicht op de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. 
Beroepsoriëntering is voor velen een noodzakelijke stap in hun 
activeringstraject. Joboriëntering houdt in: werken aan zelfinzicht, 
zicht krijgen op arbeidsmarkt en beroepen en de eigen competenties 
in kaart brengen. Gezien alle nieuwkomers ook moeten inzetten op 
het functioneel inzetten van het Nederlands en hun sociale netwerken 
moeten versterken, is het dus steeds aan te raden hen toe te leiden 
naar een toegankelijk groepsaanbod oriëntering (Voor wie is het 
geïntegreerd voortraject?).

“De verdere joboriëntering van klanten die niet in het groepsaanbod 
geïntegreerd voortraject terechtkonden, verliep sowieso zeer moeizaam. 
Dit omwille van de oriëntatie die nog nodig is en het lage NT2-niveau, in 
combinatie met geen kennis van een contacttaal.”  

ARBEIDSBEGELEIDER
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Kan je werkzoekende klant niet terecht in een groepsaanbod, voldoet 
hij aan meer dan één van onderstaande criteria (antwoord JA) én wil 
hij stappen zetten richting werk, blijf hem dan verder op individuele 
basis oriënteren.

Hij heeft geen duidelijk jobdoelwit. ja/nee

Hij heeft zeer verschillende en uiteenlopende jobdoelwitten. ja/nee

Hij heeft geen of zeer beperkte (betaalde) werkervaring in het thuisland of elders ja/nee

Hij heeft zeer uiteenlopende en verschillende werkervaringen in het thuisland of elders 
waarop je in de huidige context van de arbeidsmarkt moeilijk op kan verder bouwen.

ja/nee

Hij is niet, lager of midden-geschoold. ja/nee

Hij is hoger geschoold, maar heeft een onrealistisch jobdoelwit. Er is nood aan heroriëntering. ja/nee

Hij heeft geen zicht op de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt en/of de opleidingen. ja/nee

Hij heeft een verkeerd beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en heeft hier bijsturing 
nodig.

ja/nee

Hij moet bepaalde arbeidsattitudes en generieke competenties bijschaven. ja/nee

Hij heeft nood aan versterken van zijn Nederlands, zowel op het vlak van zijn jobdoelwit als 
op algemeen vlak.

ja/nee

De randvoorwaarden rond psychosociaal welzijn, woning, e.a. zijn nog niet voldoende in orde 
om al rechtstreeks stappen te zetten naar een (vrijwilligers)werkvloer.

ja/nee

wie

wat
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hoe

wat

HOE DOE JE HET?

Globaal zet je onderstaande stappen met je werkzoekende klant. 
Individuele beroepsoriëntering vraagt veel tijd en opvolging. Je dient 
het zeer op maat uit te voeren. Het is vaak een vrij traag proces. Pak het 
dus stap voor stap aan en neem samen met je werkzoekende klant de 
tijd om dit grondig te doen. De reden waarom een groepsaanbod een 
beter alternatief is, is precies omdat deze oriëntering op individuele 
basis zo tijdsintensief is. Kan je werkzoekende klant dus aansluiten 
bij een groepsaanbod? Streef hier dan ook naar.

31
Intake Stages,

vrijwilligerswerk,
jobhunting

Eventuele 
deelname

groepswerking

2
Opvolggesprekken
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1. Intake 

Krijg als begeleider een globaal zicht op de werkzoekende. Bevraag 
of de werkzoekende reeds in België of andere landen werkte. Besteed 
ook aandacht aan onbetaald werk en opleidingen. Breng deze ervaring 
in kaart en benut ze in het verder uitdiepen van het jobdoelwit. Je 
kan hiervoor dit intakeformulier gebruiken of deze online tool. Deze 
laatste tool is beschikbaar in verschillende talen en geeft je op het 
eind van de intake een overzicht dat ook voor de werkzoekende toe-
gankelijk is. 

Zorg ervoor dat je de intake in een aparte, rustige ruimte laat 
doorgaan. Het is belangrijk dat zowel de werkzoekende als jijzelf niet 
afgeleid worden. Als er te veel omgevingslawaai is, dan kan dit voor 
anderstalige werkzoekende een extra drempel zijn. 

Analyseer voor de intake plaatsvindt of deze wel mogelijk is in het 
Nederlands en/of een contacttaal. Nieuwkomers die nog bezig zijn 
met hun inburgeringstraject zijn soms net gestart met Nederlandse 
lessen. Indien een gesprek in het Nederlands niet mogelijk is, boek 
dan een professionele sociaal tolk om bij de intake aanwezig te zijn. 
Een goed begrip tijdens deze intake is noodzakelijk. Enkel zo kan je 
duidelijk maken aan de werkzoekende welke de gezamenlijke stappen 
zijn in zijn traject. Uiteraard kan je bij sommige anderstaligen ook 

hoe

wat
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een contacttaal zoals het Engels of Frans gebruiken. Meer info over 
hoe je een sociaal tolk kan boeken vind je deze bundel. Welke taal je 
best gebruikt op welk moment vind je onder Hoe communiceer je met 
anderstalige werkzoekenden?. Aandachtspunten over een intake met 
een anderstalige werkzoekende vind je onder Competenties in kaart 
brengen.

Kom je tot de vaststelling dat er arbeidsmarktoriëntering nodig is 
(Voor wie is het?) ga dan in eerste instantie na welk aanbod er bestaat 
voor je klant.

“De werkzoekenden waarmee ik individuele beroepsoriëntering deed, 
waren allemaal mensen die nog onvoldoende Nederlands kenden om in een 
aanbod, niet enkel groepsaanbod, in te stappen. Dat betekende dus dat ik 
voor elke afspraak een sociaal tolk boekte en heel stapsgewijs, maar ook 
heel traag, hen zicht probeerde te geven op de mogelijkheden hier.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

hoe

wat
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2. Opvolggesprekken 

Streef ernaar om na de intake twee- à driewekelijks opvolggesprek-
ken in te plannen. Boek steeds een sociaal tolk als communicatie in 
een contacttaal of het Nederlands niet mogelijk is of blijft.

Via deze opvolggesprekken bouw je een vertrouwensrelatie op en 
diep je verder zaken op werkvlak uit. Zorg dat je steeds zicht krijgt op

 y hoe het globaal met hem is,
 y wat hij de voorbije weken deed,
 y wat hij leert in de lessen Nederlands, hoe hij Nederlands oefent 

buiten de lessen,
 y wat hij besproken heeft in de lessen MO, 
 y de randvoorwaarden: woning, kinderopvang, psychosociaal, gezins-

hereniging, enz.
 y Vraag of hij sinds de intake nog nagedacht heeft over werk of zelf 

werk zocht.
 y Wil hij nog steeds stappen richting werk zetten, ook al is hij bezig 

met inburgering?

Brei verder op het onderwerp werk. Zie je gelijkenissen met de 
informatie vergaard tijdens de intake of niet? Benoem dit, ga hier op 
verder, vraag door en grijp dit aan om het ook over beroepen te hebben. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Maak hierbij gebruik van de website van de VDAB, beroepenfilmpjes, 
DVD Goudzoeker, … Je gebruikt gelijkaardige instrumenten als de 
groepsbegeleider van het geïntegreerd voortraject, maar dan op 
individuele basis (Competenties en zelfinzicht).

“Soms draaien mensen op twee weken tijd 180 graden in hun ideeën. Iemand 
wil week 1 in de bouw werken en week 3 komt hij terug en zegt hij dat hij 
verpleger wil worden. Ik probeer altijd te achterhalen waar dit vandaan 
komt. Wat ze denken dat die job inhoudt? Vaak hebben ze iets gehoord 
van vrienden of kennissen dat ze dan sneller werk gaan hebben. Dan ga ik 
op zoek op de computer naar filmpjes over dat beroep of foto’s en gaan 
we hierover verder in gesprek. Ik vraag dan na wat hij denkt hieraan leuk te 
vinden en of hij dat gaat kunnen, wat daar voor nodig gaat zijn.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

Detecteer je problemen in de randvoorwaarden tijdens deze 
gesprekken, neem dan steeds een doorverwijzende rol aan. Ga na 
welke organisatie hem kan verder helpen. 

Merk je op dat je werkzoekende klant nood heeft aan een sportclub, 
conversatielessen, sociaal netwerk, … bekijk dan ook waar je hem naar 
kan doorverwijzen.

hoe

wat
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Geef gedetecteerde problemen en mogelijke noden breder dan werk 
steeds door aan de trajectbegeleider van inburgering, ook aan de 
maatschappelijk werker, als je werkzoekende een OCMW-klant is. Zij 
kunnen hierin verder een rol opnemen.

Vat het opvolggesprek op het einde van het gesprek samen en maak 
afspraken voor het volgende opvolggesprek. Welke opvolgpunten 
formuleerden jullie om in de tussentijd als klant en begeleider werk 
van te maken? 

Reken op een uur per opvolggesprek met sociaal tolk. Als je met een 
sociaal tolk werkt, duurt elk gesprek dubbel zo lang omdat alles getolkt 
moet worden. Het aantal opvolggesprekken dat nodig is om één of 
meerdere jobdoelwitten te formuleren, is niet te kwantificeren. Blijf 
vooral continu aandachtig voor deze zaken: 

 y Wanneer bereikt je klant in principe het gevraagde niveau 
Nederlands om te kunnen instappen in een (groeps)aanbod 
arbeidsmarktoriëntering?  

◊ Kan dit op korte termijn (ongeveer 3 maanden)? Zo ja, streef 
hier in je verdere begeleiding naar toe. Spreek dit aanbod 
met hem door. Motiveer of overtuig hem deel te nemen. Stem 
af met de trajectbegeleider van zijn inburgeringstraject om 

hoe

wat
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na te gaan of deelname aan dit aanbod niet interfereert met 
zijn lessen NT2 en/of MO. Zorg dat je zelf als begeleider de 
inschrijving in orde brengt. 

◊ Kan dit enkel op langere termijn (bv. 6 maanden) bepaal dan 
samen met je klant hoe jullie verder gaan. Wachten jullie 
tot een volgend groepsaanbod? Of gaan jullie samen op 
individuele basis verder? 

 y Detecteer je in je opvolggesprekken mogelijke jobdoelwitten, 
bekijk dan samen of jullie hierin stappen kunnen zetten richting 
vrijwilligerswerk, jobhunting, stages, opleidingen op de werkvloer, 
beroepsopleidingen, enz. 

 y Geeft de klant aan dat hij zijn versnelde stappen richting werk 
even wil pauzeren, vraag dan goed door waarom en bouw die pauze 
in zijn traject in. Stem hierbij steeds goed af met de trajectbege-
leider van zijn inburgeringstraject en/of maatschappelijk werker 
van het OCMW als hij leefloon ontvangt. Maak afspraken wanneer 
jij hem opnieuw zal contacteren.

 y Geeft de klant aan dat hij deze versnelde stappen richting 
werk wil stopzetten, vraag dan goed door waarom en sluit 
zijn dossier als werkzoekende af. Stem hierbij steeds goed af 
met de trajectbegeleider van zijn inburgeringstraject en/of 
maatschappelijk werker van het OCMW als hij leefloon ontvangt.

hoe

wat
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“Ik had een vrouw uit Azerbeidzjan, erkend vluchteling. Ze was juist 
bevallen van haar eerste kindje. Ze had geen kinderopvang en kon dus 
niet starten met lessen Nederlands of MO. Ze kon een beetje Engels 
en Turks spreken. Ze had een Master in de ecologie en drie jaar er-
varing als assistent aan de universiteit. Ze wou liefst in die richting 
verder werken. Als dat niet haalbaar zou zijn op korte termijn, wou ze 
sociaal werker worden. Dus startten we haar diplomagelijkschakeling 
op en dan was het wachten op resultaat. Daarnaast was ze veel ziek. 
Ook haar echtgenoot had psychosociale problemen. Ik kon eigenlijk 
niet veel doen naast doorverwijzen bij randproblemen, wachten tot 
de kinderopvang in orde kwam en ze eindelijk kon starten met haar 
inburgeringstraject én wachten op het resultaat van de diploma- 
gelijkschakeling. Maar ook mét een eventuele gelijkschakeling zal 
dat jobdoelwit niet in 1-2-3 lukken op onze arbeidsmarkt. Hier kan je 
dan over spreken, maar zo’n inzicht meegeven is bijzonder moeilijk 
op individuele basis. Ze moeten dat dan zelf ondervinden. Uiteindelijk 
heeft ze ook zelf aangegeven dat ze het allemaal wat te veel vond 
en liever eerst Nederlands en MO wou doen, vooraleer ze verder wou 
gaan op vlak van werk.” 
ARBEIDSBEGELEIDER

hoe

wat
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3. Eventuele deelname groepswerking

Zoals reeds aangegeven is het aan te raden om voor deze 
doelgroep te streven naar een deelname aan een groepsaanbod, als 
arbeidsmarktoriëntering nodig blijkt (Voor wie is het?). 

Het is dus belangrijk dat je als begeleider constant op de hoogte 
blijft van het bestaande aanbod en de instapvoorwaarden hiervoor. 
Bevraag de instapvoorwaarden bij dit aanbod op regelmatige basis, 
want die veranderen voortdurend. Ook het bestaand aanbod breidt 
constant uit. Er zijn steeds nieuwe spelers die experimenteren met 
nieuwe methodieken en zich ook richten tot de doelgroep anderstalige 
werkzoekenden. Blijf dus globaal de vinger aan de pols houden over 
mogelijkheden.

“Als een klant van me klaar was om aan te sluiten bij een groepswerking 
joboriëntering, dan probeerde ik hem te doen inzien dat dit echt nodig 
was. Er klaar voor zijn betekende dan meestal dat de randproblematieken 
zoals psychosociale, familiale of huisvestingsproblemen niet langer alles 
overheersten, dat er mentale ruimte was om naar een groepswerking te 
gaan, dat er effectief tijd voor was naast het volgen van zijn lessen NT2 en/
of MO én natuurlijk dat hij voldoende begrip en spreekdurf heeft in het 
Nederlands om er iets van op te pikken.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

hoe

wat
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3. Stages, vrijwilligerswerk of jobhunting

Detecteer je in je opvolggesprekken mogelijke jobdoelwitten, 
bekijk dan samen of jullie hierin stappen kunnen zetten richting 
vrijwilligerswerk met professioneel perspectief, stages, opleidingen 
op de werkvloer, beroepsopleidingen of zelfs jobhunting op de 
reguliere arbeidsmarkt. 

Ook in deze gevallen blijft het aandachtspunt dat je continu op de hoogte 
blijft van bestaand en nieuw begeleidings- en/of opleidingsaanbod. 
Neem dus de tijd om als begeleider zaken uit te zoeken.

Blijf niet enkel op de hoogte van dat aanbod maar ook van de 
mogelijkheden op de arbeidsmarkt en het vrijwilligerswerk met 
professioneel perspectief. Een heel tastbare manier om aan 
beroepsoriëntering te werken is vacatures of posities bekijken en 
bespreken waarvoor je klant in aanmerking zou kunnen komen. Toont 
hij hierin interesse, kan je dit effectief gaan uitproberen. Ook heel 
kortlopende stages van een paar dagen op een werkvloer zijn een 
manier om mensen te doen proeven van veel verschillende jobs. Je 
krijgt dan als begeleider ook meer zicht op generieke competenties. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


6969

Cases

faq’s

wie

Arbeidsmarkt-
oriëntatie

Groepsmethodiek 
geïntegreerd 
voortraject

Individuele
beroepsoriëntatie

Inleiding

“Eigenlijk ben ik heel vaak dingen aan het opzoeken online of in de 
opleidingsgids van de VDAB. Wat is er? Wat zijn de voorwaarden? Wie kan 
ik contacteren met vragen? En elke week stoot ik wel op iets dat ik nog niet 
kende. Wat ook helpt is om dossiers te bespreken met je leidinggevende 
of collega’s. Door het eens te vertellen aan een andere professional, krijg 
je een andere insteek en dan kan je soms weer vooruit. Een andere manier 
is dan weer mensen gewoon zo snel mogelijk op een werkvloer te krijgen, 
hetzij door een stage of vrijwilligerswerk.” 

ARBEIDSBEGELEIDER

hoe

wat
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FAQ’S 

1. Hoe communiceer je met anderstalige werkzoekenden?

Kwaliteitsvolle communicatie in een activeringstraject is uitermate 
belangrijk. Kwaliteitsvol communiceren betekent dat beide partijen, jij 
en je werkzoekende klant, elkaar goed begrijpen en zich genuanceerd 
kunnen uitdrukken. Je kan kwaliteitsvolle communicatie realiseren 
door taaldrempels weg te werken. Gebruik een reeks taaloverbrug-
gende instrumenten zoals contacttalen, sociaal tolken, pictogram-
men, … Het inzetten van deze instrumenten betekent niet dat je 
geen oefenkansen Nederlands meer kan aanbieden. Integendeel, het 
is aanvullend. Deze bundel ondersteunt jou om als hulpverlener een 
laagdrempelige communicatie en toegankelijke dienstverlening te 
creëren. Je vindt er nuttige informatie zoals:
 y een beslismodel dat je helpt te beslissen wanneer een sociaal tolk 

in te schakelen, in het Nederlands te spreken, een contacttaal 
te gebruiken, enz. Je vindt er tips over duidelijke taal en een 
stappenplan dat toont welke ondersteuning je nodig hebt voor het 
gesprek met je cliënt;

 y een waaier van bestaande instrumenten die je mondelinge 
communicatie ondersteunen en hun relevante achtergrond-
informatie zoals linken naar bestaand meertalig materiaal rond 
tewerkstelling, onderwijs, gezondheid, wonen, enz.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180221_Digitalepublicatie_communicatiewaaier_0.pdf
https://www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20180228_AII117_beslismodel.pdf


7171

Cases

hoe

wie

Arbeidsmarkt-
oriëntatie

Groepsmethodiek 
geïntegreerd 
voortraject

Individuele
beroepsoriëntatie

Inleiding

Volg de bijhorende vorming erbij waarin je leert werken met de tools 
en het beslismodel.

2. Vereist individuele beroepsoriëntering een minimum- 
taalniveau Nederlands?

Individuele beroepsoriëntering voor anderstalige nieuwkomers en 
vluchtelingen die nog bezig zijn met inburgering, betekent dat er 
geen bepaald taalniveau Nederlands vereist is om te starten met het 
uitstippelen van een traject naar de arbeidsmarkt. Het startpunt van 
versnelde activering is steeds een intake of kennismaking met de 
werkzoekende. Hiervoor zijn altijd mogelijkheden om taalbarrières 
te overbruggen (Hoe communiceer je met anderstalige werk-
zoekenden?). Dit betekent echter niet dat je met iedere anderstalige 
werkzoekende inburgeraar meteen vervolgstappen na die intake kunt 
zetten. Mogelijke vervolgstappen zijn helemaal afhankelijk van het 
bestaande aanbod (beroeps)opleidingen, oriënteringsprogramma’s, 
vrijwilligerswerk, stages, werkplekleren en de arbeidsmarkt zelf. Dit 
vereist een aanpak op maat van iedere individu. Lees meer hierover 
over onder vrijwilligerswerk, werkgeversbenadering & jobhunting en 
taalcoaching.

faq’s

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Hozan – automechanicien, 22j, Syrië

“Hozan startte in september 2016 met ons groepsaanbod voortraject omdat 
hij geen duidelijk jobdoelwit noch direct overdraagbare competenties 
voor een job heeft. Door zijn jonge leeftijd en verleden start Hozan eerder 
terughoudend aan de groepssessies. Hij wil goed meewerken want hij 
wil graag een job. Hij werkt graag met computers maar hij weet nog niet 
welke job geschikt is voor hem. Hij heeft geen kennis van de Belgische 
arbeidsmarkt. Hij wil alles doen wat we hem vragen. Hij stelt zich volgzaam 
op en behoort tot de stillere van de groep. Dat heeft niet enkel te maken 
met zijn beperkte kennis van het Nederlands maar ook met een gebrekkig 
zelfvertrouwen. Het wordt ons al snel duidelijk dat Hozan nood heeft aan 
veel positieve bekrachtiging en uitdaging: positieve bekrachtiging om zijn 
gevoel van eigenwaarde te verhogen en uitdaging om hem op een speelse 
manier ‘goesting’ te geven om zich in te zetten, o.a. om dat moeilijke 
Nederlands te leren gebruiken. Nederlands leren én kritisch naar jezelf 
kijken zijn nu niet de eerste zaken waardoor jongeren geboeid zijn. We 
stimuleren hem dus extra om actief mee te doen in de groep en we hebben 
heel veel individuele gesprekken met hem.
Hozan is op het einde van de drie maanden groepswerking al een hele andere 
persoon, maar er is nog steeds een aanzienlijke afstand tot de arbeidsmarkt. 
Zijn Nederlands en zelfvertrouwen zijn verbeterd maar hij heeft nog steeds 
geen direct inzetbare competenties voor de arbeidsmarkt. Zijn aanvankelijk 
idee van een opleiding ICT veranderde in een opleiding automechanica. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Om verder te werken aan zijn Nederlands én zijn zelfontwikkeling schrijven 
we hem in bij een jongerenwerking van het OCMW. Hier kan hij verder zijn 
Nederlands oefenen en verbeteren en krijgt hij extra tijd om zich verder 
te ontwikkelen, samen met leeftijdsgenoten. Deze deelname verloopt 
heel goed. Na een jaar verdere ontplooiing plannen we in november 2017 
een toelatingsscreening automechanica bij VDAB om na te gaan of een 
opleiding automechanica zijn volgende stap kon zijn. Zijn instaptest is 
echter negatief. Conclusie: hij kan de opleiding nog niet volgen en ook 
zijn Nederlands moet beter. We bereiden hem verder voor en wagen een 
herkansing. Zo slaagt hij in januari 2018 wel voor de test. Deze keer is het 
resultaat positief en uiteindelijk start hij in februari 2018 met de opleiding 
automechanica. Zijn inspanningen worden beloond. Ondertussen volgt hij 
al een zestal maanden die opleiding en het loopt allemaal goed. 
Er zijn verschillende zaken die ervoor zorgden dat Hozan nu een jonge man 
is met vertrouwen in zichzelf én in zijn toekomst hier: hem bezig houden, 
nieuwe informatie te geven, stimuleren om uit zijn comfortzone en in 
contact met anderen te komen, een begeleider die hem op weg helpt, en 
vooral tijd krijgen om zich te hier op alle vlakken te oriënteren.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Radwan – laborant/arbeider, 26j, Palestina

“Ik ontmoet Radwan in mei 2017. Onze eerste ontmoeting verloopt niet 
zo aangenaam. Zijn Nederlands is vrij beperkt en hij had zelf een vriend 
mee om te tolken. Zodra Radwan neer zit aan mijn bureau, is hij duidelijk 
kwaad en begint te roepen. Uit het gesprek blijkt dat hij met een zeer 
problematische woonproblematiek zit. Hij woont in een studentenbuurt 
met veel lawaaioverlast, het wemelt er van kakkerlakken en muizen en hij 
kan er niet slapen. Hij wil zo snel mogelijk werk zodat hij kan verhuizen en 
zich een betere woonst kan veroorloven. Zijn maatschappelijk werker bij het 
OCMW is op de hoogte van zijn situatie en hij staat op een wachtlijst voor 
een sociale woning. Zijn vriend probeert hem te kalmeren, maar Radwan 
blijft verbaal vrij agressief. Het is duidelijk dat zijn woonproblematiek 
een impact heeft op zijn gezondheid. Ik vraag me dan ook af of deze man 
wel klaar is om stappen te zetten op de arbeidsmarkt, maar er is niet veel 
openheid in zijn houding om iets anders te bespreken.
Hij legt uit dat hij in Palestina voor medisch laborant studeerde, maar 
geen einddiploma behaalde omdat hij 20 uren tekort komt voor zijn 
bachelordiploma. In vluchtelingenkampen van het Rode Kruis en de UN heeft 
hij ook vrijwilligerswerk gedaan. Hij bereidde er gehandicapte kinderen 
voor op school. Hij hoopt – gezien zijn studies – in België als laborant te 
kunnen werken. Laborant is echter een beschermd beroep waarvoor een 
diploma vereist is. We willen alvast via een stage zien welke competenties 
hij heeft om zo verdere stappen te bekijken.

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
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Ik slaag erin om een afspraak te versieren bij een laboratorium van klinische 
biologie van het Universitair Ziekenhuis Gent. De verantwoordelijke stemt 
toe om via een beroepsverkennende stage zicht te krijgen op Radwans 
competenties als laborant. Het kennismakingsgesprek tussen het labo 
en Radwan verloopt niet ideaal. Zo begrijpt Radwan het woord laborant 
in het Nederlands niet en heeft hij zich niet zo goed voorbereid op dit 
gesprek. Desondanks mag hij toch starten met een stage in juni. Hij doet, 
gecombineerd met zijn lessen Nederlands, een beroepsverkennende stage 
van 7 werkdagen. Tijdens de evaluatie met de werkvloerbegeleider blijkt 
dat Radwan over onvoldoende basiskennis beschikt om in een Belgisch 
labo mee te draaien. Zo kan hij bijvoorbeeld rode en witte bloedcellen niet 
van elkaar onderscheiden. Als Radwan als laborant in België wil werken, 
dan zal hij die opleiding hier opnieuw moeten doen. Na de evaluatie met 
de werkvloerbegeleider, heb ik in aanwezigheid van een sociaal tolk een 
evaluatiegesprek met Radwan. Radwans belevenis van zijn stage staat 
haaks op de evaluatie van zijn werkvloerbegeleider. Hij zegt dat hij de 
stage heel simpel vond. Ik koppel de evaluatie van het labo terug, dat hij 
meer opleiding nodig heeft en over onvoldoende basiskennis beschikt. 
Hij wordt opnieuw heel kwaad en zegt geen opleiding te willen volgen. 
Spreken over een ander soort job lukt niet, want hij vertrekt zonder meer 
uit mijn bureau. Ik besluit hem voorlopig niet meer te contacteren en zie 
wel wanneer hij me terug opzoekt. Soms moet je mensen de tijd geven zelf 
dingen uit te zoeken. 

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


76

Cases

Arbeidsmarkt-
oriëntatie

Groepsmethodiek 
geïntegreerd 
voortraject

Inleiding

Individuele
beroepsoriëntatie

In het najaar zie ik in zijn klantendossier dat hij als zelfstandige werkt. 
Zijn maatschappelijk werker bij het OCMW bevestigt dat hij inderdaad als 
zelfstandige in een frituur werkt. In januari 2018 komt hij zich plots weer 
aanmelden en vraagt hij om verdere begeleiding. Blijkt dat zijn ervaring 
als zelfstandige in de frituur een vorm van schijnzelfstandigheid was. Hij 
verdiende er zeer weinig, moest heel veel werken, was niet verzekerd en had 
ook een arbeidsongeval … kortom, hij beleefde er maanden van ellende. Hij 
geeft aan te willen werken, maar weet nog steeds niet wat hij wil doen. Ik 
besluit hem in te schrijven bij de VDAB voor 2 weken loopbaanoriëntatie 
‘Kiezen’. Hier wordt in groep gewerkt aan het uitklaren van een jobdoelwit. 
Ook hierna komt weinig duidelijkheid. Hij blijft vasthouden aan laborant. 
Ik bezoek met hem een jobbeurs waar veel werkgevers uit de social profit 
zijn. Opnieuw hoort hij er dat hij een opleiding laborant zal moeten volgen. 
Hij blijft kwaad en gefrustreerd.
We besluiten samen om hem in te schrijven voor de speeddates met 
interimkantoren om te hopen dat er zoiets snel uit de bus komt. Het 
maakt niet meer uit wat. De dag erop laat Radwan me weten dat hij via een 
interimcontract startte als arbeider bij een vleesverwerkend bedrijf.
Radwan is een voorbeeld van een persoon die snel wil werken maar enkel 
op korte termijn snelle oplossingen wil en ziet. Hij heeft eigenlijk nood 
aan een heroriëntering op de arbeidsmarkt om zo zijn eng jobdoelwit 
te verruimen. Ook ontbreekt het hem door zijn frustraties aan de juiste 
houding. Maar hij heeft geen geduld om hier werk van te maken. Je kan hier 
als begeleider zaken adviseren, maar uiteindelijk maken mensen hun eigen 
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keuzes. Hij heeft ondertussen al een aantal ervaringen op werkvloeren 
opgedaan. Op die manier zal hij zichzelf al doende verder oriënteren. Ik 
ben blij voor hem dat hij werkt, maar waar zal dit hem op lange termijn 
brengen? Hoe duurzaam is deze job?” 

ARBEIDSBEGELEIDER 

Mostafa, 22 jaar, Syrië 

“Ik ontmoet Mostafa voor het eerst in december 2017. Hij is op dat moment 
bijna twee jaar in België. In Syrië behaalde hij zijn secundair diploma en 
volgde er één semester aan de universiteit Arabische literatuur. Omwille 
van de oorlog en zijn vlucht maakt hij zijn studies niet af. Hij heeft geen 
enkele werkervaring in Syrië, voornamelijk omwille van medische redenen. 
Als kind is hij ooit gevallen waardoor hij problemen heeft aan beide benen 
en niet verder dan 15 meter kan stappen. Hij is wel heel pienter en leergierig 
en wil weten wat zijn mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Hij heeft geen 
dringende vraag naar werk. Hij oppert werken in de administratie omwille 
van zijn medische situatie of camionchauffeur omdat dat een zittend beroep 
is. Zijn Nederlands is al heel goed en we besluiten hem in te schrijven voor 
loopbaanoriëntatie ‘Kiezen’ bij de VDAB. In deze groepswerking gaan ze 
twee weken dieper in op mogelijke jobdoelwitten. 
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Ook na ‘Kiezen’ weet hij nog niet goed welke piste hij verder wil bewandelen. 
Hij denkt aan winkelbediende, maar wel enkel aan de kassa, want dat is 
zittend werk. Ik leg hem uit dat winkelbediendes niet enkel kassawerk 
doen, maar ook meedraaien in de winkel zoals rekken aanvullen. Door 
deze inzichten verandert hij van gedachten. Bij een volgende ontmoeting 
spreekt hij over de opleiding heftruckchauffeur. Met een heftruckattest 
denkt hij wel aan het werk te geraken. Toch blijft hij twijfelen. 
We spreken samen af om hem opnieuw in te schrijven voor een groepswerking, 
deze keer ‘Jobclub voor anderstaligen’ van de VDAB. Hier leren deelnemers 
naar vacatures zoeken, een CV opmaken, op sollicitatiegesprekken oefenen 
en wordt er ook verder georiënteerd. Juist door zelf zaken uit te proberen 
op de arbeidsmarkt, komen vluchtelingen tot inzichten over wat er nu 
eigenlijk haalbaar is en niet. Hij blijft zich heel gemotiveerd opstellen. 
Hij leert er veel bij over verschillende aspecten van bepaalde beroepen. 
Van sommige beroepen had hij duidelijk een verkeerd beeld. Ook hoort 
hij er verhalen van andere vluchtelingen die werk zoeken. Zo leert hij dat 
heftruckchauffeur meer is dan een zittend beroep. Hij zal in een magazijn 
rondlopen, rekken vullen, enzovoort. 
Het wordt alsmaar duidelijker dat Mostafa – gezien zijn medische 
problemen – niet snel zal kunnen werken. Hij heeft doktersattesten waarop 
staat dat aangepast werk nodig is. Ook moet hij binnenkort een operatie 
ondergaan. Ondanks zijn motivatie, positieve houding, goede kennis van 
het Nederlands en capaciteiten, … is een versnelde activering niet aan de 
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orde. Ik verwijs hem ondertussen door naar het GTB, een gespecialiseerde 
traject- en begeleidingsdienst. Hier begeleiden ze werkzoekenden met een 
arbeidshandicap en gaan ze samen met hem na zijn operatie aangepast 
werk zoeken. Ik hoop dat hij op een goede plek terechtkomt. Bij gevallen 
met dergelijke medische problematieken is de reguliere arbeidsmarkt 
spijtig genoeg vaak niet haalbaar.” 

ARBEIDSBEGELEIDER
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Samarnar - horecamedewerker, 40j, Syrië

“Samarnar is een vrouw uit Syrië met drie kinderen. Ze kwam in oktober 
2015 in België aan. Ze woonde eerst met haar kinderen in Wallonië waar 
ze reeds wat Frans geleerd had. In juni 2016 verhuist ze naar Gent. In 
september 2016 start ze met haar eerste lessen Nederlands. In november 
behaalt ze haar eerste niveau Nederlands A1. Omdat ze wil werken en nood 
heeft aan oriëntering, start ze in januari 2017 met de groepswerking. Ze 
doet twee halve dagen per week mee in de groepswerking en op andere 
momenten tijdens de week blijft ze lessen Nederlands volgen. Terwijl ze 
de groepswerking volgt, behaalt ze haar tweede niveau Nederlands A2. 
Vanaf dag 1 van de groepswerking zien we in Samarnar een uiterst 
gemotiveerde vrouw die zeer graag wil werken. Tijdens de groepswerking 
noteert ze spontaan wat aan bord komt, ze neemt initiatief om dingen 
op te zoeken op haar telefoon als ze iets niet begrijpt. Ze overlegt ook 
met de andere deelnemers uit de groep. Ze is erg betrokken, leergierig, 
enthousiast en levert veel inspanningen om vooruit te gaan. En ze schaamt 
zich ook een beetje dat zij OCMW-steun krijgt en wil dus snel werken.
Tijdens de groepswerking geeft ze aan dat het haar grootste droom is 
om verkoopster te worden. Ze beseft dat haar Nederlands hiervoor wel 
beter moet worden. Haar plan B is horeca. Dit is wat realistischer, het zal 
sneller gaan en het is een interessant alternatief. Zij kan namelijk goed 
koken en wil dit ook beroepshalve doen. Begin maart 2017 loopt ze eens 
een dagje mee in het restaurant Entr, een restaurant verbonden aan de 
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vzw De Centrale. Ze doet het zeer goed en de collega’s op de werkvloer 
merken totaal niet dat dit haar eerste dag is. Ze functioneert zeer goed, 
neemt initiatief en werkt zelfstandig. Het leek wel alsof ze vroeger ook 
zo’n soort werk gedaan had. We besluiten om een vrijwilligerscontract met 
Entr af te sluiten zodat ze er een werkgerelateerde stage kan doen. Dit 
vrijwilligerscontract bestaat uit drie dagen per week meedraaien. Zo kan 
ze ook nog verder lessen Nederlands volgen. We overleggen en evalueren 
geregeld samen met de werkvloerbegeleider om zo haar competenties te 
versterken. In mei komt krijgt ze ook taalcoaching op de werkvloer. Na zes 
maanden vrijwilligerswerk komt een artikel 60-tewerkstelling vrij bij Entr. 
Sinds oktober 2017 werkt ze er dus via artikel 60. Ze werkt er nog steeds 
met evenveel enthousiasme. In een volgende fase na haar artikel 60 zal ze 
verder begeleid worden om op de reguliere arbeidsmarkt in de horeca een 
job te vinden.” 

GROEPSBEGELEIDER VOORTRAJECT
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Taalcoaching
3WAT IS TAALCOACHING?

Taalcoaching Nederlands is het ondersteunen van het aanleren van 
het Nederlands op de werkvloer. In de context van tewerkstelling is 
het een aanbod voor anderstalige werknemers of vrijwilligers op de 
werkvloer die het Nederlands nog onvoldoende beheersen om het 
werk goed uit te voeren (Voor wie is het?). 

De focus bij taalcoaching ligt op het verwerven van werkvloer-
specifieke woordenschat en -communicatie. Taalcoaching Nederlands 
is een aanvulling op de formele NT2-lessen. Het beoogt op langere 
termijn een snellere integratie van de anderstalige werknemer op 
de werkvloer. Taalcoaching vertrekt vanuit reële situaties op de 
werkvloer. Het gaat dus niet om lessen Nederlands, maar wel om 
meteen toepasbare communicatieve vaardigheden. Door Nederlands 
te oefenen in reële situaties die relevant zijn voor een anderstalige 
werknemer, zorg je ervoor dat het Nederlands en een goede kennis 
ervan bijzonder tastbaar en functioneel wordt voor de anderstalige 
nieuwkomer. Veel nieuwkomers geven namelijk aan dat ze naast de 
formele NT2-lessen onvoldoende mogelijkheden hebben om hun 
Nederlands te oefenen. 
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Taalcoaching
4De taalcoach betrekt ook de werkgever en het team waarin de 

anderstalige werknemer meedraait in dit coachingsproces. Zo vertrekt 
taalcoaching vanuit een tweeklantenbenadering: inzetten op de 
ondersteuning van de anderstalige op de werkvloer, maar ook van de 
werkvloer in het creëren en aanbieden van optimale taaloefenkansen. 
Beide partijen dienen namelijk met elkaar te communiceren en beide 
partijen verdienen hierbij dus aandacht. 

“Door te werken heb ik echt Ne-
derlands geleerd. Ik ben namelijk 
niet lang naar school gegaan en 
het was voor mij moeilijk om hier 
terug te beginnen leren. Vooral 
door te doen en te werken en Ne-
derlands te gebruiken heb ik de 
taal geleerd.” 

SCHILDER, 44 JAAR, SYRIË

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


5

cases

faq’s

hoe

Taalcoaching
5

wie

wat

VOOR WIE IS HET?

“Overal waar er communicatieproblemen kunnen ontstaan, 
is er nood aan taalcoaching.” 

TAALCOACH

Vluchtelingen in Vlaanderen moeten voldoen aan de eisen van 
inburgering. Dit behelst dat zij het taalniveau 1.2. (A2) van het Europees 
Referentiekader moeten behalen. Via deze link krijg je een idee 
wat deze niveaus inhouden en wat mensen dan effectief kunnen. Ze 
kunnen hiertoe formele NT2-lessen volgen, maar de combinatie met 
contextueel leren in relevante contexten is vaak een noodzakelijke 
aanvulling om het Nederlands te gebruiken. Zo integreert men wat 
men formeel leert in een dagelijkse context en draagt het meedraaien 
op de werkplek bij tot integratie. 

Onafgezien van het taalniveau Nederlands dat nieuwkomers reeds 
hebben bij de opstart op een werkvloer, hebben alle anderstalige 
nieuwkomers op een werkvloer baat bij taalcoaching. Dit geldt even-
goed voor ‘oudkomers’ die het verplichte inburgeringsniveau reeds 
bereikt hebben. Taalcoaching is nuttig omdat de vakwoordenschat 
van de werkvloer wordt aangeleerd. Beroepspecifieke woordenschat 
komt in de NT2-lessen meestal niet aan bod. Werknemers leren via 
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Taalcoaching
6taalcoaching beter begrijpen wat moet gebeuren en wat van hen ver-

wacht wordt op die werkvloer. Het functioneel leren, stimuleren en 
oefenen van het Nederlands in een relevante context is voor velen een 
noodzakelijke aanvulling op wat ze leren in de formele NT2-lessen. 
Ook worden ze op werkvloeren vaak geconfronteerd met spreektaal 
en dialecten waardoor er een verschil is met wat ze in de NT2-lessen 
leren. De optie taalcoaching wordt dus best altijd onderzocht wanneer 
een anderstalige nieuwkomer start op een werkplek. 

“Het werk sluit aan bij mijn werk in Syrië. Alleen het dialect was in het 
begin een probleem. Sommige werktuigen hebben een andere naam in het 
dialect. En ‘zijde gij ier gère’, dat begreep ik ook niet.” 

LASSER, 29 JAAR, SYRIË 

Ook werkgevers en de werkplekken krijgen tips van de taalcoach. 
Voor werkvloeren en teams waar voor het eerst een anderstalige 
nieuwkomer komt werken, is taalcoaching altijd een aanrader. Zo 
krijgen ze praktische tips om de communicatie te verbeteren en 
leert een werkgever ook op een andere manier kijken naar de functie 
van het Nederlands op de werkvloer. Werkgever en collega’s op de 
werkvloer zijn zich bijvoorbeeld vaak niet bewust van het dialect dat 
ze spreken. Hen daarvan bewustmaken en meegeven dat ook zij van 
hun kant op hun taalgebruik kunnen letten, is vaak een nieuw inzicht. 
Ook werkvloeren die al veel ervaring hebben met anderstaligen, 

wie

wat
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7blijven gebaat met tips van een taalcoach. Zo maakt de taalcoach ook 

werkvloerspecifiek materiaal aan, dat de werkvloer op termijn zelf kan 
gebruiken bij de opstart van een nieuwe medewerker. 

“Ik zeg ook altijd dat het belangrijk is om in de pauze contact te zoeken met 
collega’s. Dat zeggen de werkvloerbegeleiders ook wel. De meesten hebben 
daar wel oog voor en dan zitten ze allemaal samen te eten ’s middags.” 

TAALCOACH

“Ik heb al vaak moeten lachen. Dan denk ik: ik ga hier eens tolken Nederlands 
– Nederlands.” 

TAALCOACH 

Los van het effect op de taalverwerving Nederlands heeft taal- 
coaching ook nog minder direct zichtbare effecten. Je creëert taal-
contact, spreekdurf, een veilige omgeving, vertrouwen, neemt tijd 
om te luisteren naar eventuele problemen en kan hen doorverwijzen 
naar de juiste actoren. Je ondersteunt de uitbouw van hun sociale 
netwerken op de werkvloer en erbuiten. Voor sommige anderstalige 
nieuwkomers of vluchtelingen is het zelfs een manier om hen uit hun 
sociaal isolement op de werkvloer en erbuiten te halen.
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wat
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HOE DOE JE AAN TAALCOACHING?

Taalcoaching bevat 4 aspecten: (1) contactopname met de werkgever; 
(2) intake van de werkvloer en anderstalige; (3) coaching van de 
anderstalige en (4) coaching van de werkvloer.

1. Contactopname met de werkgever

Als taalcoach krijg je van een arbeidsbegeleider door dat een 
anderstalige werknemer op een werkvloer start en dat er nood is 
aan taalcoaching. Je krijgt de contactgegevens van de werkgever en 
werknemer door. Je neemt vervolgens telefonisch contact op met 
de werkgever. Je geeft aan dat je belt in verband met de opstart van 
een nieuwe anderstalige werknemer. Je wilt hierbij de werkgever 
ondersteunen. Je legt meteen een afspraak vast. Idealiter heeft de 
arbeidsbegeleider van de opstartende werknemer reeds de werkgever 
overtuigd van het belang van taalcoaching. De werkgever is dan reeds 
voldoende ingelicht over het verloop ervan. Indien dat niet zo is, 

1
Contact-
opname

3
Coaching van de

anderstalige
werknemer

4
Coaching van
de werkvloer

2
Intake
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9vermijd dan om te ‘vragen’ wanneer je kan langskomen. Zeg wanneer 

je kan langskomen en vraag of het voor hen past. Je aanpak dient 
proactief, overtuigend en aanklampend te zijn om een voet binnen 
de deur te krijgen. Veel werkgevers weten niet wat taalcoaching is en 
kunnen er het nut dus ook niet van inzien. Onbekend is vaak onbemind. 
Werkgevers hebben de reflex om te zeggen dat taalcoaching niet 
nodig is en/of dat er geen tijd voor is. Doe dit door onderstaande 
argumenten te gebruiken:

 y Toon de meerwaarde voor het bedrijf aan. Je dient werkgevers 
te doen inzien dat dit tot productiviteitswinst leidt. Geef mee 
dat een medewerker die een goede opstart kent – dit impliceert 
een goed begrip van de communicatie en opdrachten – zich 
sneller zal inwerken. Het vraagt bij de opstart iets meer inzet 
vanuit de werkgever. Maar daardoor voorkomt hij mogelijke 
communicatieproblemen en -misverstanden die veel tijd vragen om 
ze recht te zetten. Werkgevers vinden een minimale communicatie 
vaak ook heel belangrijk voor de veiligheid van de werknemer en 
zijn collega’s.

 y Benadruk de praktisch, tastbare voordelen van taalcoaching voor 
de werkgever en geef voorbeelden. Geef bijvoorbeeld mee dat 
je materiaal aanmaakt voor de anderstalige werknemer om mee 
te nemen naar huis, maar dat je dit materiaal ook meegeeft aan 
de werkvloer. Zo kan die in de toekomst hier gebruik van maken 

hoe

wat
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10wanneer een nieuwe anderstalige werknemer zich aandient. 

 y Leg duidelijk uit dat taalcoaching geen extra taallesjes zijn 
waarbij werknemers van de werkvloer worden gehaald, maar dat de 
taalcoach in een eerste fase soms zelfs een extra werkkracht is. De 
taalcoach loopt namelijk zo veel mogelijk mee op de werkvloer en 
maakt zichzelf de handelingen en daarbij horende woordenschat 
eigen die bij het werk horen. Zo werkt een taalcoach in de keuken 
zelf mee door groenten te snijden en op te ruimen. Dit is niet 
altijd mogelijk op alle werkvloeren, maar wel een streefdoel van de 
taalcoach (Welke werkvloeren zijn goed voor taalcoaching?).

 y Geef de voordelen op korte termijn mee zoals een vlotte opstart 
en integratie van de werknemer op de werkplek. 

 y Licht de voordelen op lange termijn toe: de werkvloer en het 
team worden ondersteund in het samenwerken met anderstalige 
werknemers; de werkgever ontvangt oefenmateriaal voor andere 
anderstalige werknemers in de toekomst; … 

 y Maak gebruik van laagdrempelige succesverhalen op andere 
werkvloeren. 

 y Zorg dat je goed kan schetsen wat jouw aanbod taalcoaching 
inhoudt en wat – indien die er zijn – de financiële kost is voor de 
werkvloer.  

hoe

wat
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11“Er is altijd wel een duidelijk verschil tussen de werkvloeren 

van de privé en de vzw’s. De meeste sociale werkvloeren en 
vzw’s hebben wel al van taalcoaching gehoord. Ze weten 
ook hoe dat ineen zit en zijn er zelfs soms zelf mee bezig. 
Maar op de privé-werkvloeren voel je dat de economische 
doelstellingen vooropstaan en dat het moet vooruitgaan. 
Dan is de persoon die wij daar plaatsen een werknemer 
zoals een andere werknemer en die moet maar zorgen dat 
hij het kan. Bijvoorbeeld een keuken waar ik eens langs 
ging, en ze zeiden, ‘Oké dat is allemaal heel interessant, 
maar we hebben daar geen ruimte voor. Als je wil dat hij 
taalcoaching krijgt, dan moet hij dat buiten zijn uren doen’. 
Maar ze waren dan wel geïnteresseerd in het materiaal dat 
ik meehad voor mensen die in de keuken werken.” 
TAALCOACH

hoe

wat
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12Indien het niet lukt om de werkgever te overtuigen, bel hem dan 3 à 

5 weken na de opstart van de werknemer standaard opnieuw op om 
taalcoaching nog eens toe te lichten. De nood aan taalcoaching op 
een werkvloer wordt namelijk vaak pas later duidelijk, bijvoorbeeld 
bij vragen of problemen over de communicatie op de werkvloer 
of als de werkgever ervaart dat er toch zaken zijn die niet zo vlot 
lopen. Vraag dus hoe de opstart van de werknemer verlopen is, pols 
naar eventuele communicatieproblemen, de vooruitgang van het 
Nederlands, de dynamiek in het team, enz. Luister vooral goed naar 
wat de werkgever vertelt. Pik hieruit signalen op en gebruik deze om 
nog eens de voordelen van taalcoaching te benadrukken. Je dient het 
aanbod taalcoaching blijvend onder de aandacht van werkgevers te 
brengen, ook nadat werknemers al maanden op een werkvloer bezig 
zijn. Laat het dus niet los als werkgevers bij de eerste of tweede keer 
niet happen.

2. Intake van de werkvloer en anderstalige werknemer

Heb je de werkgever mee, maak dan een afspraak voor een intake van 
de werkvloer. Je verzamelt in samenspraak met de werkgever en/of de 
werkvloerbegeleider voldoende achtergrondinformatie over de uit te 
voeren functie. Je doet deze intake samen met de werkgever en de 
werknemer die je zal coachen. Zo bepaal je samen met beide partijen 
wat de prioriteiten zijn bij aanvang en kom je tot een consensus.

hoe

wat
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Taalcoaching
13In een gesprek met de werkgever bekijk je welke taalvaardigheden en 

taalhandelingen op de werkvloer regelmatig aan de orde zijn en van 
belang zijn voor het goed functioneren van de werknemer. Hiervoor 
kan je dit eenvoudig en praktisch intakeformulier gebruiken. 

De intake op de werkvloer is een cruciaal moment om meteen een goede 
band met de werkvloer en werknemer op te bouwen. Een goed eerste 
contact is belangrijk om tijdens de coaching een vertrouwensrelatie 
op te bouwen met werkgever en –nemer. Via het gesprek met de 
werkvloerbegeleider en de werknemer luister je goed naar wat ze 
beiden nodig achten op de werkvloer. Je gaat na wat er in de beginfase 
aandacht moet krijgen en je maakt hierover samen afspraken. 

Het is een aandachtspunt om bij de intake niet enkel te focussen op 
de anderstalige, maar ook goed de noden van de werkvloer in kaart te 
brengen. Er worden prioriteiten op beide vlakken afgesproken. 

Op het eind van de intake leg je meteen data vast voor de eerste 3 à 
4 sessies. 

hoe

wat
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Taalcoaching
143. Coaching van de anderstalige werknemer

Na de intake start de individuele coaching. De coaching van de werk- 
nemer en werkgever vinden in dezelfde periode plaats. Het traject voor 
de anderstalige werknemer bestaat uit minimaal 7 sessies van ongeveer 
2u/week, maar kan afhankelijk van individuele noden omvangrijker zijn. 
Maatwerk en flexibiliteit zijn immers een belangrijkste vereiste. De 
doelgroep anderstalige nieuwkomers die nog bezig is met inburgering 
vraagt toch een intensievere aanpak rond taalcoaching dan anders- 
talige werknemers die al langer in Vlaanderen zijn. Wekelijks een sessie 
inplannen in de opstartfase is dus zeker aan te raden.

Geef zeker bij de doelgroep anderstalige nieuwkomers zo snel mo-
gelijk sessies taalcoaching na de opstart op een werkvloer. Uiteraard 
ben je hierbij afhankelijk van de bereidheid van de werkgever om dit 
toe te laten, maar benadruk dat de eerste dagen van cruciaal belang 
kunnen zijn voor de groeikansen van de werknemer op de werkvloer.

Twee insteken zijn van belang in taalcoaching: focus op vakjargon en 
op de sociale context.
 y Je oefent met de werknemer het vakjargon dat nodig is om de 

doelstellingen op de werkvloer te realiseren. Dit omvat nieuwe 
woordenschat van materialen die ze gebruiken, instructies 
(woorden en zinnen) en andere nodige communicatie die bij het 

hoe

wat
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Taalcoaching
15uit te voeren werk horen (Hoe maak je materiaal?). Hierbij tellen 

de principes: opfrissen, permanent inoefenen en herhalen zodat 
wat geleerd is kan ‘inslijten’.

 y Naast vaktechnisch jargon onderstreep je ook het belang van 
het kennen van de Nederlandse taal in de sociale context. De 
werknemer moet contacten kunnen leggen met collega’s om zich 
goed te voelen op de werkvloer. De geplaatste persoon zal op 
die manier de job beter volhouden en makkelijker vragen durven 
stellen. Zijn medecollega’s zien hem ruimer dan ‘iemand die komt 
leren’. Geduld en begrip worden gemakkelijker opgebracht voor 
iemand waar je contact mee kan leggen. 

Je ondersteunt de werknemer ‘on the job’, observeert tijdens het 
uitvoeren van zijn taken en gebruikt deze contextuele situaties om taal 
aan te brengen. Vaak voer je het werk zelf mee uit om een goed beeld 
te vormen van wat er van communicatie op de werknemer afkomt. 
Je herhaalt de woordenschat en brengt bijkomend materiaal aan om 
het leerproces te bevorderen. Afhankelijk van de situatie gebruik je 
verschillende leerstijlen. De ene leert sneller door hem expliciet te 
ondervragen over woordenschat, bij de ander door tijdens het werk 
spontaan deze zaken te benoemen. Je bent als het ware gelijmd aan de 
persoon waarmee je bezig bent. Je observeert, herformuleert, bekijkt 
het contact met andere collega’s. Het vraagt een zekere alertheid om 
constant op het moment te kunnen inspelen. 

hoe

wat
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Taalcoaching
16Indien de werkgever dit toestaat, probeer enkele keren de werknemer 

apart te nemen in een rustige omgeving. Dit afgezonderd zitten opent 
ruimte om over andere dingen te praten dan over het werk. Je kan vragen 
hoe het globaal met de werknemer gaat, hoe zijn werkvloerervaringen 
zijn, enz. Focus hierbij ook op het Nederlands en bied oefenkansen 
aan. Ook al ligt de focus minder op het werk, toch is dit een waardevolle 
aanvulling bij een sessie. Het bevordert je vertrouwensrelatie met de 
werknemer. Een goede vertrouwensrelatie en een veilige omgeving is 
belangrijk om een taal te kunnen oppikken. 

Geef ook materiaal en oefeningen aan de werknemer om mee naar huis 
te nemen. Werknemers die thuis nog eens herhalen wat je met hen op 
de werkvloer oefende, gaan zichtbaar sneller vooruit. Het loont dus 
zeker om werknemers aan te sporen thuis te oefenen. Stel je echter 
niet bestraffend op indien de werknemer dit thuis niet meer doet. Leg 
de bal in zijn kamp en benadruk dat het in zijn voordeel is.

“Hij is zeer hard vooruitgegaan in zijn Nederlands. Ik hoor hem ook bijna 
nooit Engels praten, hij wil echt zoveel mogelijk Nederlands gebruiken en 
creëert echt oefenkansen voor zichzelf.” 

IT-BEDRIJF

hoe

wat
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Taalcoaching
174. Coaching van de werkvloer

4.1. De werkvloer(begeleider)
Om taalcoaching maximaal rendabel te maken is het belangrijk dat de 
werkvloer een werkvloerbegeleider die de nieuwe werknemer onder- 
steunt, aanstelt. Werkvloeren zijn heel verschillend in hun houding 
t.a.v. taalcoaching. Afhankelijk van persoonlijke visies of ideeën van 
werkvloerbegeleiders over taalverwerving zullen ze al dan niet open-
staan voor tips die je geeft. Je begeleidt de werkvloerbegeleider in 
het omgaan en aansturen van de anderstalige. Net zoals bij de werk-
nemers krijgt hij ‘on the job’-tips over klare taal en hulpmiddelen die 
het dagelijks werk ondersteunen (vb. visueel materiaal, eenvoudige 
instructiefiches …). Je doet dit gelijktijdig met de coaching van je  
anderstalige. Je bent evenveel aan de werkvloerbegeleider gelijmd als 
aan de anderstalige werknemer. Je observeert de collega’s en werk-
vloerbegeleiders en geeft instant tips. 

“Flexibiliteit is zeer belangrijk. Soms moet je je kunnen profileren, soms 
moet je je onzichtbaar kunnen maken, afhankelijk van de werkvloer. Maar 
toch altijd met hetzelfde doel. Je moet taalgevoelig zijn. Dat is iets dat 
groeit. Bijna een extra zintuig dat er bij anderen de dingen uithaalt: ‘Als 
je het zo zegt, dan gaan ze het niet begrijpen’. Het kunnen tolken van 
Nederlands naar Nederlands.” 

TAALCOACH 

hoe

wat
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Taalcoaching
18Geven werkvloeren aan dat ze weinig tijd hebben, hou het dan bij 

simpele tips. Stel je hierbij diplomatisch op. Het is belangrijk dat 
werkvloeren jouw meerwaarde inzien. Dit is vaak een groeiproces, dus 
heb hier geduld in.

“Gaandeweg zien werkvloeren wel in wat de meerwaarde is. Zeker als de 
tewerkstelling goed loopt. Als de tewerkstelling fout loopt, dan gaat dat 
niet de schuld van de taalcoach zijn. Dan gaat dat een samenloop van 
omstandigheden zijn. Werkvloeren steken de fout dan toch wel vaak op 
het Nederlands. Ze zeggen dan, ‘We leggen het hem uit en hij verstaat het 
niet’. Maar er worden geen vragen gesteld bij ‘Hoe leg je het hem uit?’ en 
‘Waarom verstaat hij het niet?’.” 

TAALCOACH

Sommige werkvloerbegeleiders of collega’s zullen een persoonlijke 
interesse tonen in wat je doet. Focus op deze mensen en maak hen 
ambassadeurs van je taalcoaching. Geef het materiaal dat je maakte 
voor de anderstalige werknemer die je coacht ook altijd aan de 
werkvloer(begeleider) of andere collega’s die interesse tonen. Zo 
kunnen ook zij hiervan gebruikmaken of ernaar verwijzen als je als 
coach niet op de werkvloer bent. 

hoe

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


19

cases

faq’s

wie

Taalcoaching
19“De VDAB stelde Khajik aan ons voor. Hij deed mee aan de selectieproeven 

en kwam als beste lasser uit de proeven. Hij kwam gewoon als beste uit de 
bus. De taal was in het begin wel eens een probleem, ja. Een taalcoach is ons 
komen helpen. We hebben ook een sessie voor het personeel gehouden. 
Sommigen riepen tegen hem, of spraken hem aan alsof hij een driejarige 
was. Maar na een paar maanden viel alles in plooi.” 

BEDRIJFSLEIDER INDUSTRIËLE REINIGINGSMACHINES

Bespreek geregeld met de werkvloerbegeleider de vooruitgang en 
evalueer constant om de afspraken uit de intake bij te sturen. Bepaal 
steeds samen met de werkgever en –nemer wanneer je taalcoaching 
kan afbouwen (Wanneer kan je taalcoaching afronden?).

Sommige werkvloeren hebben reeds veel ervaring met anderstalige 
werknemers. Ze hebben vaak al goede praktijken waarmee ze 
experimenteerden. Als taalcoach bouw je hier best op verder. 
Werkvloeren investeren in een taalbuddy of een taalmeter/peter. 
Indien die er zijn, zorg dan dat je deze betrekt in je coachingsproces. 
Door de aanwezige taalbuddy op een werkvloer te versterken, zorg 
je ervoor dat taalcoaching ingebed geraakt op een werkplek. Deze 
taalbuddy blijft immers meedraaien, ook nadat jouw coaching is 
afgelopen.

hoe

wat
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Taalcoaching
204.2. Extra aanbod

Naast de individuele ondersteuning naar de werkvloerbegeleider kan je 
ook een opleiding of workshop voorzien voor de werkvloerbegeleiders 
of teams en intervisie-momenten organiseren. Voorbeelden van te 
behandelen thema’s zijn: 

 y De zorg voor een veilig leerklimaat. De werknemer moet zich 
voldoende ‘veilig’ voelen om Nederlands te praten. De vraag of 
boodschap moet begrepen worden, een perfect taalgebruik mag 
niet verwacht worden. Fouten maken mag. De werkvloerbegeleider 
onderbreekt de werknemer niet om fouten te verbeteren, maar 
parafraseert, herhaalt corrigerend. Hij praat zelf duidelijk en niet 
te snel. Hij praat niet op een hoger stemvolume dan normaal. Hij 
vermijdt kromtaal. 

 y Open vragen stellen en coöperatieve werkvormen. De werk-
vloer-begeleider stimuleert de werknemer zoveel mogelijk om het 
woord te nemen. Hij vermijdt ja/nee-vragen. Hij stelt open vragen 
zodat de werknemer uitgedaagd wordt om te praten, te herhalen 
of aan te vullen. Hij laat de werknemer instructies en afspraken 
herhalen. Zo zijn beide partijen zeker dat informatie goed werd 
begrepen. Je stimuleert als taalcoach de werkvloerbegeleider om 
coöperatieve werkvormen te gebruiken. Hij laat de deelnemer zelf 
oplossingen voorstellen, hij vraagt feedback aan de deelnemer na 
het uitvoeren van een taak … 

hoe

wat
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Taalcoaching
21 y Taal-oefenkansen creëren op de werkvloer. De werkvloerbegeleider 

kan het werk zo organiseren dat er taaloefenmomenten geïmple-
menteerd worden. Hij kan bijvoorbeeld de werkopdrachten geven 
aan het begin van de dag waarbij hij speciale aandacht heeft voor 
de anderstalige werknemer. Hij kan ook vragen op het einde van de 
dag om uit te leggen wat de werknemer gedaan heeft. Hij kan an-
dere collega’s inschakelen om deze oefenkansen aan te bieden. Hij 
kan de werkvloer ‘taal’-rijker maken door bijvoorbeeld te werken 
met pictogrammen die het gemakkelijker maken om het werk uit 
te voeren of de nodige woordenschat te helpen herinneren.

“Het is sowieso moeilijker voor Maher om te communiceren. Bijvoorbeeld 
om verlof in te dienen moet iedereen het zelf online aan mij aanvragen 
voor een bepaalde deadline. Bij hem is die deadline wat soepeler en mag 
hij het op papier geven. Het is allemaal in het Nederlands en er staan zaken 
in die niet simpel zijn. Wij doen dat dan voor hem en dat zijn aanpassingen 
die je met plezier doet. Als ik het niet zou doen dan staan er zeven anderen 
klaar om dat wel voor hem te doen. Ze doen alles voor hem. Het is ook 
omdat, als ze zien dat je wil werken en wil bijleren, je snel geaccepteerd 
wordt in een groep.” 

TEAMVERANTWOORDELIJKE COLRUYT

hoe

wat
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Taalcoaching
22Praktisch-organisatorisch is het niet altijd een evidentie om een 

opleiding of workshop te organiseren. Tijd vrijmaken in een team of 
iedereen op een zelfde moment bijeenkrijgen blijkt geen sinecure. 
Werkvloeren hebben zoveel prioriteiten dat een opleiding rond 
taalcoaching vaak onderaan dat prioriteitenlijstje belandt. Het is dus 
een onderwerp dat je geregeld opnieuw moet aankaarten. Breng het 
aanbod dus regelmatig onder de aandacht.

hoe

wat
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Taalcoaching
23

faq’s

wat

FAQ’S 

1. Is er een minimumtaalniveau Nederlands nodig?

“Neen, er is een minimum aan attitude nodig om taalcoaching te laten 
renderen. Bijvoorbeeld Mohammed zei niets, niets gewoon, dat gaat niet. 
Je kunt niet aan taal werken als er niet gepraat wordt. Maar dit is wel de 
minderheid hoor.” 

TAALCOACH

Er is geen minimum aan taalniveau Nederlands nodig om taalcoaching 
op te starten. Afhankelijk van het soort job kan je taalcoaching 
geven aan iemand die nog niet is opgestart in NT2-lessen. Er is 
echter wel een positieve attitude, veel wil en motivatie nodig 
vanuit de werknemer én werkgever. De werknemer moet openstaan 
om oefenkansen Nederlands te grijpen en tijd te investeren in het 
studeren van de werkvloer-woordenschat. De werkgever moet bereid 
zijn om oefenkansen Nederlands aan te bieden en hierin ook werktijd 
te investeren. Je kan niet aan het Nederlands werken als beide partijen 
er niet voor openstaan.

Voor zeer laagtaalvaardige werknemers die traag leren kan je als 
taalcoach het gevoel krijgen – zeker in de beginfase – dat je geen 
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Taalcoaching
24vooruitgang boekt. Toch levert het op om week na week langs te 

gaan en in te zetten op de principes opfrissen, permanent inoefenen 
en herhalen. Er is steeds een moment waarop er uiteindelijk een  
doorbraak komt. Voor dergelijke werknemers is het belangrijk om 
de zelfstudie thuis extra te stimuleren. Zo krijg je sneller zichtbare 
vooruitgang. 

“Taalcoaching starten met iemand die nog niet gestart is in NT2, dat kan. Je 
start niet met ‘hallo’, want je bent op een werkvloer. Het blijft belangrijk dat 
hij kan functioneren op die werkvloer. Of hij zichzelf kan voorstellen of niet, 
dat maakt dan eigenlijk niet uit. Het belangrijkste is dat hij leert, als ze hem 
vragen, ‘Snijd de paprika!’, dat hij weet wat paprika is. Want het mesje kan 
je hem tonen, snijden kan je tonen, maar hij kan geen bloemkool pakken.” 

TAALCOACH 

2. Wanneer kan je taalcoaching afronden?

Als de taalvaardigheid Nederlands en integratie op de werkvloer 
vlot begint te lopen, kan je als taalcoach de intensiteit van je 
taalcoaching langzaam beginnen afbouwen. Baseer je hiervoor op de 
constante evaluaties die je met de werkvloerbegeleider en –nemer 
opzet over de vooruitgang van het Nederlands. Betrek hierbij ook de 
arbeidsbegeleider die de tewerkstelling realiseerde en het algemeen 
functioneren van de werknemer tijdens zijn nazorg opvolgt. Evoluties 

faq’s

wat

http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer
http://www.stad.gent/van-nieuwkomer-tot-werknemer


25

cases

hoe

wie

Taalcoaching
25op vlak van het Nederlands dien je steeds mee te nemen in de globalere 

evaluaties van de werknemersprestaties op de werkplek. 

Het gebeurt wel eens dat je eigen ervaringen als taalcoach over de 
vooruitgang van het Nederlands op de werkvloer niet stroken met 
de ervaringen van de werkvloerbegeleider. Vaak komt dit omdat 
de werkvloerbegeleider zaken aanhaalt die verder gaan dan het 
Nederlands en communicatie. Vermits je als taalcoach een bekend 
gezicht bent op de werkvloer, spreken ze jou aan als ze verbetering 
nodig vinden aan de stiptheid, houding of omgang met collega’s. 
Bewaak dit, ga hierover het gesprek aan met de werkvloer en betrek 
hierbij ook de arbeidsbegeleider. 

“Mijn ervaring – zeker als het over negatieve dingen gaat – strookt soms 
niet met de ervaring van de werkvloerbegeleider. Soms heb ik het gevoel 
dat de werknemer het goed doet. Dikwijls gaan die gesprekken dan over 
dingen die niet meer de taalcoaching aanbelangen, maar dan eerder de 
evaluatie die er moet zijn met de arbeidsbegeleider.” 

TAALCOACH

Als je besluit af te bouwen, doe dit dan gefaseerd en steeds in 
samenspraak met de werkgever en –nemer. Het is belangrijk dat beide 
partijen deze afbouw zien zitten. Voor de anderstalige werknemer 
in kwestie kan de aanwezigheid van een taalcoach een extra veilig 

faq’s
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Taalcoaching
26gevoel creëren, precies omdat hij vaak een vertrouwensband met 

je heeft. Dat de taalcoach stopt, kan voor stress en onzekerheid 
zorgen. Veel werknemers geven vaak aan dat ze zelf hun Nederlands 
nog niet voldoende vinden. Hierbij dien je duidelijk te stellen dat het 
niet je opdracht is om als taalcoach hiervoor te zorgen. Je geeft bij 
het afsluiten steeds tips mee aan beide partijen om het Nederlands 
blijvend te stimuleren. 

“Er zijn werkvloeren die je daar fulltime zouden houden als ze kunnen. Ze 
zijn zeer dankbaar en geïnteresseerd in de vooruitgang van mensen.”

TAALCOACH

“Het overleg met de werknemer in kwestie moet ik meestal met een 
korreltje zout nemen want de meesten zouden ook gewoon mij privé willen 
meenemen naar huis, bij wijze van spreken. Als ik dan zeg, ‘Volgende week 
is de laatste keer’, dan kijken ze me zo verschrikt aan en zeggen ze, ‘Maar 
allé mijn Nederlands is nog niet goed genoeg’. En dan zeg ik, ‘Het is niet 
mijn taak om ervoor te zorgen dat je perfect Nederlands gaat spreken. Dat 
is iets wat je zelf moet doen. Ik heb je geholpen op de werkvloer, je moet 
sowieso verder naar school gaan en verder blijven oefenen, maar niet meer 
met mij’.” 

TAALCOACH 

faq’s

wat
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Taalcoaching
273. Taalcoach of taal- én jobcoach?

Vermits je als taalcoach vaak op de werkvloer komt, word je geregeld 
in de rol van jobcoach geduwd. Het is niet altijd gemakkelijk om die 
zaken gescheiden te houden. Taalverwerving Nederlands, integratie 
en algemeen functioneren op de werkvloer zijn nauw met elkaar 
verbonden. De combinatie van taal- en jobcoach in één medewerker 
is daarom een goede keuze. Het is voor de werkgever en –nemer 
klantvriendelijker om zich tot één persoon als casemanager te richten 
eenmaal een werknemer op een werkvloer start. 

Ben je enkel taalcoach, dan dien je constant informatie met de 
arbeidsbegeleider uit te wisselen over het functioneren van de 
werknemer. Beide begeleiders komen immers geregeld op dezelfde 
werkvloer en beiden vangen daar signalen op. De constante uitwis-
seling kan uitdagend zijn gezien de taalcoach en begeleiders niet 
altijd tot dezelfde teams of organisaties behoren en fysiek op andere 
plekken zitten. Het vraagt dus praktisch veel puzzelwerk om alle 
agenda’s op elkaar af te stemmen: werknemer, de arbeidsbegeleider, 
de taalcoach en de werkvloer. Dit verhelp je als de taalcoach ook de 
jobcoaching op zich neemt. 

faq’s

wat
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Taalcoaching
284. Hoe maak je materiaal?

Doorloop onderstaande stappen in het aanmaken van materiaal:

 y Ga tijdens het intakegesprek zeker na of de werkvloer zelf al 
materiaal heeft en je dit kan gebruiken. 

 y Contacteer je collega-taalcoaches of andere organisaties waar 
taalcoaches actief zijn en vraag na of ze hun materiaal willen delen. 
Veel verschillende organisaties, werkgevers en taalcoaches maken 
over geheel Vlaanderen en Nederland materiaal aan op maat van 
specifieke beroepen. 

 y Ga ook na in welke mate je taalcoaching ter plaatste kan verrijken 
door gebruik te maken van e-learning-methodieken. Het E-NodW-
project werkte deze overzichtelijke website uit, waar je interessant 
materiaal terugvindt.

 y Gebruik bestaand materiaal van het bedrijf zoals onthaalbrochure, 
arbeidsreglement, draaiboeken, instructiefiches, prikborden, en 
bouw hier op verder. 

 y Neem foto’s van handelingen en teksten op de werkvloeren en 
gebruik deze in je materiaal. Dat verhoogt de herkenbaarheid. Vul 
dit aan met woordenlijsten gekoppeld aan het takenpakket en het 
jobdoelwit van de deelnemer. 

 y Gebruik zoekmachines op het internet om woordenlijsten op te 
zoeken, afbeeldingen en pictogrammen te gebruiken. 
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Taalcoaching
29 y Je zal geregeld taalcoachen voor beroepen die je zelf minder goed 

of niet kent. Dit vereist wat studiewerk als taalcoach. Het internet 
brengt je hierbij al een heel eind op weg.

5. Hoe ga je om met psychosociale problemen? 

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie en een veilige omgeving 
zijn belangrijke randvoorwaarden om succesvol te taalcoachen. 
Door deze vertrouwensrelatie vang je vaak veel vragen op die niets 
met taalcoaching te maken hebben. Je kan als taalcoach hiervoor 
doorverwijzen naar de juiste instanties. 

Veel bekommernissen, specifiek bij vluchtelingen, zijn echter 
van psychosociale aard. Doordat ze je vaak zien, word je ermee 
geconfronteerd. Zorg dus dat je als taalcoach zelf voldoende 
onderlegd bent om psychosociale problemen te detecteren en door 
te verwijzen naar de juiste instanties voor professionele hulp. Je kan 
hiervoor vormingen volgen. Neem zelf nooit de rol van professionele 
hulpverlener op. 
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Taalcoaching
306. Welke werkvloeren zijn goed voor taalcoaching?

Alle werkvloeren lenen zich tot taalcoaching, al is de ene werkvloer 
uitdagender om in mee te draaien, dan de andere. Zo is taalcoachen 
aan schrijnwerkers of houtbewerkers moeilijk op de werkvloer zelf. Er 
is veel lawaai, er worden oorbeschermers gebruikt en je kan niet zelf 
meedoen. Taalcoaching op de werkvloer integreren is dus moeilijk. In 
dit soort situaties moet je met de werkgever bekijken of je een ruimte 
kunt gebruiken om de anderstalige werknemer even apart te nemen, 
het gereedschap in de schrijnwerkerij te overlopen, enz. Een tafel en 
stoelen voor de werknemer en jezelf zijn in zo’n (rustige) ruimte het 
minimum dat je dan nodig hebt. 

“Een typisch voorbeeld: schrijnwerkers leren meestal niet opvallend 
beter Nederlands praten, maar maken zich wel de Nederlandse vaktermen 
eigen. Keukenmedewerkers maken zich de Nederlandse vaktermen en 
benamingen van ingrediënten meer eigen, maar slagen er ook algemeen in 
om beter Nederlands te praten.” 

CONSULENT VRIJWILLIGERSWERK

In een kinderopvang, op een bureau, in een archief en zelfs in de keuken 
kan je gerust zelf meedraaien. Doorheen je sessies rol je gaandeweg 
vanzelf mee in het werk van de werknemers die je coacht. 
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Taalcoaching
317. Wanneer start je geen taalcoaching op?

Zoals hierboven reeds beschreven, onderzoek je best altijd de moge-
lijkheid tot taalcoaching wanneer een anderstalige nieuwkomers op 
een werkvloer start. In uitzonderlijke gevallen kan je eventueel toch 
beslissen om geen taalcoaching op te starten:

 y De werkplek heeft een duidelijke visie over het aanbieden van 
taaloefenkansen Nederlands en neemt zich voor om dit zoveel 
mogelijk te stimuleren. Overschakelen naar een andere taal 
wordt vermeden. Ze hebben voldoende expertise en materiaal 
om met anderstaligen op de werkvloer om te gaan en slagen erin 
om het leerproces Nederlands op de werkplek zelf voldoende 
te ondersteunen. Ze stellen een taalmeter of –peter aan die het 
aanbieden van oefenkansen Nederlands stimuleert en de evolutie 
van de klant opvolgt. Ga in dit laatste geval alsnog na of je de 
meters en peters verder kan ondersteunen en of er een aanbod 
bestaat waarmee je hen kan ondersteunen.

 y De werkplek heeft zelf een taalcoach ter beschikking die ze 
inschakelt voor nieuwe werknemers.

 y De werkplek weigert de aanwezigheid van een taalcoach Neder-
lands. Zoals reeds beschreven onder de contactopname met 
werkgevers dien je hieromtrent aanklampend te werken. Dat sluit 
niet uit dat werkgevers zijn die er nooit voor zullen openstaan.
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Taalcoaching
32 y De werkplek is een omgeving waar weinig Nederlands gesproken 

wordt, alsook de uit te voeren taken vereisen zeer weinig kennis van 
of communicatie in het Nederlands. Het is een moeilijk evenwicht 
in welke mate je de aanwezigheid van taaloefenkansen Nederlands 
bij een werkgever laten voorgaan op een mogelijke tewerkstelling 
in een minder taalrijke omgeving. Zeker bij anderstalige nieuw-
komers waarvoor je integratie via werk wil bewerkstelligen. 
Gaat tewerkstelling voor op aanwezige taaloefenkansen? Zo 
zijn opgravingen voor een archeologisch bedrijf fysiek zwaar 
en repetitief werk waarbij weinig tot geen communicatie op 
de werkvloer aan te pas komt. Het kan dan moeilijk zijn om je 
meerwaarde als taalcoach te realiseren. Toch kan het nuttig zijn om 
alsnog na te gaan of er mogelijkheden zijn om aparte sessies met 
de werknemer te doen of om tijdens de pauzes aan te sluiten zodat 
het contact tussen de verschillende collega’s bevorderd wordt.
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Awos - kunstenaar en houtbewerker, 48j, Syrië

“De vraag voor de taalcoaching van Awos, een 48-jarige beeldhouwer 
uit Syrië, komt via zijn vrijwilligerswerkplek waar hij meewerkt als 
schrijnwerker in het Museum voor Industrie, Arbeid en Textiel in Gent. Bij 
de het intakegesprek komt Awos direct bij mij over als een heel vlotte man. 
Op dat moment, na nog maar 10 maand Nederlands leren, kan hij al mooie 
korte zinnetjes maken. Zijn uitspraak is goed. Hij spreekt duidelijk en traag. 
Hij heeft geen spreekangst en toont veel interesse in de taalcoaching. 
Na een gesprek met zijn begeleidster op de werkvloer beslissen we om 
vooral aan zinsbouw en technische woordenschat te werken. De werkvloer 
is zeer toegankelijk voor taalcoaching. Er is ook een aparte ruimte om te 
oefenen, want in het atelier is dat niet altijd gemakkelijk door lawaai van 
machines. De begeleiders op de werkvloer en zelf ook andere collega’s 
tonen dikwijls interesse in de taalcoaching en staan zelf open voor tips. 
Er wordt echter wel veel dialect gesproken. Daar heeft Awos ook moeite 
mee. Het maakt hem onzeker als hij een gesprek wil meevolgen. Tijdens 
één van de taalcoachings leren we een aantal veel gebruikte uitdrukkingen 
en woorden in het dialect. Awos komt zelf dikwijls met vragen en dat maakt 
mijn werk ook veel aangenamer. Het toont mij ook dat hij zelf veel bezig is 
met Nederlands. Hij heeft een schriftje waarin hij veel woorden noteert. Na 
drie maand heeft Awos al een mooie sprong vooruit gemaakt. Hij kent de 
vakwoordenschat en kan gemakkelijker gesprekken voeren en meevolgen.” 
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35Najib - poetsman, 23j, Afghanistan 

“Najib is 23 jaar en komt uit Afghanistan. Hij doet een werkstage als poetsman 
in woonzorgcentrum De Zonnebloem. De vraag voor taalcoaching is heel 
dringend, want Najib zou niks verstaan en kan bijna niks zeggen. Tijdens het 
intakegesprek is inderdaad snel duidelijk dat er veel werk aan de winkel is. 
Najib is heel sympathiek en sociaal, maar zijn taaltje is zeer rommelig. Hij 
praat zeer snel, struikelt daardoor over zijn woorden en spreekt verschillende 
klanken verkeerd uit zoals p en b, of v. Hij is ook volledig analfabeet in zijn 
eigen taal, dus moet de taalcoaching volledig visueel en auditief gebeuren. 
Na een aantal weken wordt het snel duidelijk over welke uitzonderlijke 
wilskracht en motivatie Najib beschikt. Hij toont heel veel interesse in de 
taalcoaching en komt elke week aandraven met voorwerpen, waarvan hij 
de naam graag wil weten. Tijdens het samenwerken en het poetsen van de 
kamers benoemt hij constant alles wat er te zien is. We oefenen ook elke 
week op zijn uitspraak. We gebruiken daarvoor ook de spraakrecorder op 
zijn telefoon. Ik spreek de woorden juist in en hij herhaalt. Zo kan hij thuis 
ook opnieuw luisteren en oefenen. Tijdens één bepaalde taalcoaching neemt 
hij mij plots mee op bezoek bij een oude demente dame. Als ik zie hoe hij 
op zijn eigen vlotte manier communiceert met de dame, word ik er zowaar 
emotioneel van… Al zijn collega’s en de begeleidster zijn zeer positief. ‘Najib 
wil alleen maar Nederlands spreken’, luidt het overal. De taalcoaching heeft 
bijna 4 maanden geduurd. Ondertussen kreeg Najib zijn contract artikel 60.” 
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Meer info over 
de activering van 
nieuwkomers en 
vluchtelingen?

Neem contact op met Britt 
Roels, coördinator Werkplek 
Vluchtelingen Gent, via  
werk@stad.gent 

Neem zeker ook een kijkje op 
https://stad.gent/
werkplekvluchtelingen 
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