Duaal traject: ‘werken’ en taal
Flyer voor klantregisseurs
Vluchteling aan Zet (VaZ)
De snelle integratie en deelname van statushouders in onze samenleving is een belangrijk standpunt
op heel veel vlakken: sociaal-maatschappelijk, onderwijs en arbeidsparticipatie.
Als maatschappelijk bewuste onderneming willen wij graag samen met de statushouders “er de
schouders onder zetten” om hun leven op een verantwoord en toekomstbestendige manier in
Nederland vroegtijdig op te bouwen. Hierdoor vergroten de statushouders hun kansen op de
arbeidsmarkt en zijn ze daarnaast ook minder kwetsbaar.
Vluchteling aan Zet helpt statushouders vlot onderdeel te worden van de samenleving, onder andere
door hen te begeleiden naar werk. Zo helpen we maatschappelijk betrokken werkgevers aan goede
stagiairs en medewerkers, en ondersteunen we gemeenten bij het invullen van hun taken op het
gebied van (re-)integratie en participatie. Dat alles doen we vanuit een unieke integrale aanpak, met
de statushouder als startpunt.
Voor Vluchteling aan Zet is een duaal traject een reis die de statushouder samen met ons en
ketenpartners onderneemt met een einddoel dat de statushouder, via o.a. werk en/of opleiding zich
stevig vestigt in Nederland. Waarbij de taallessen primair als belangrijke gids wordt ingezet om de
reis te voltooien.
Wat houdt dit duale traject in
 Kennismaking VaZ met klantregisseur, deelnemer en taaldocent/-school
 Intake VaZ met deelnemer en opstellen van PIP.
 Vinden van een werkstage bij een werkgever op basis van mogelijkheden en interesse van de
deelnemer. De taallessen zijn hierop afgestemd.
 Begeleiding van deelnemer en werkgever t.t.v. de werkstage
 Begeleiding richting betaald werk, na het verwerven van de competenties op de werkvloer en
verbeteren van de Nederlandse taal.
 Nazorg
Naar welke branches wordt gekeken:
Vluchteling aan Zet gelooft in maatwerk. Wij kijken samen met de klantregisseurs en de statushouder
naar het meest gewenste en haalbare werk. We richten ons op duurzame plaatsingen bij werkgevers.
Daarbij speelt een specifieke branche geen rol , immers we uitgaan van de kracht van de individu zelf
en ook rekening houden met behoefte in de arbeidsmarktregio waar de statushouder woonachtig is.
Voor wie is dit traject
De statushouder die:
 gemotiveerd is om te leren en werken
 toe is aan een praktijkdeel
 die zich verstaanbaar kan maken en orders kan opvolgen bij een werkgever (min taalniveau A1)
 nog inburgering volgt. We willen juist leren of de taalverhoging sneller gaat wanneer participatie
en taal tegelijkertijd plaatsvindt

 Die het werk als een kans ziet
 Die als partner meedenkt over zijn of haar eigen ontwikkeling binnen de arbeidsmarkt
 Beschikbaar is tijdens reguliere werktijden, met een flexibele instelling

Welke rol vervul jij
 Je bent enthousiast over dit traject
 Je bespreekt dit traject met de potentiële kandidaat
 Je bent bereid om samen met VaZ op te trekken om dit traject tot een succes te maken
 Je fungeert als ‘waakhond’ van de participatiewet en handhaaft mocht het echt nodig zijn

Wat kost het
 Begeleiding statushouder en werkgever gedurende 6 maanden € 3.400, Uitstroompremie bij dienstverband van minimaal 28 uur/w van € 1.500,- (no cure , no pay)
 De statushouder betaalt de inburgeringslessen vanuit zijn DUO-lening
 Vanuit de SZW-pilot is de bijdrage € 1.500, Bijdrage gemeente: € 1.900,- + evt. € 1.500,- bij dienstverband

Belangrijke info en data
 Kandidaten kunnen bij Jorrit en Vanessa worden aangemeld (via bijgevoegd aanmeldformulier)
Let op er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar – dus meld snel aan!
 Kennismaking klantregisseur en VaZ in oktober
 Gesprekken VaZ en deelnemer worden gepland vanaf 1e helft oktober
 Start bij de werkgever mogelijk vanaf tweede helft oktober.
 Vluchteling aan Zet heeft het volledige dossier (info) van de deelnemer nodig.

