TWiNburgering
STERK voor WERK
Trainingen die arbeidsparticipatie en re-integratie van nieuwkomers echt tot een succes maken!
Bij nieuwkomers/ statushouders die nog niet participeren op de arbeidsmarkt bestaat behoefte
aan meer goede informatie over wat het betekent als je gaat werken. Want werken in Nederland
is volstrekt anders dan in het land van herkomst.
TWiNburgering kent de verplichtingen en belangen van een werkgever. Maar zij kent ook de
onzekerheid en weerstand bij nieuwkomers om aan het werk te gaan, waardoor zij niet of
moeizaam uitstromen uit de uitkering.
Vanuit haar achtergrond (arbeidsjurist en docent in de sociale zekerheid) en jarenlange ervaring
heeft TWiNburgering 4 nieuwe, intensieve groepstrainingen ontwikkeld, die nieuwkomers
voorbereiden op een succesvolle start in een liefst betaalde baan (zie ook de 2 volgende pagina’s):
1.
2.
3.
4.

Waarom aan het werk?
Voorbereiding op werk.
Zo werkt het in deze branche.
Aan de slag!

Door deze voor een (proef-)plaatsing, participatie- of re-integratietraject aan te bieden neemt de
kans van slagen toe: werknemers begrijpen beter wat er van hen wordt verwacht en werkgevers
krijgen beter gemotiveerde mensen. Dit leidt vaker tot een duurzame arbeidsrelatie en
uitstroom uit de uitkering. Hierdoor zijn deze groepstrainingen bijzonder interessant voor zowel
bedrijven, reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus als gemeenten, UWV en andere
uitkeringsinstanties.
Door de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt zijn onze trainingen zeker ook aantrekkelijk
voor organisaties, branches en bedrijven die kampen met een tekort aan personeel.
Kenmerken groepstrainingen ‘Sterk voor Werk’
De groepstrainingen ‘Sterk voor werk’ ontwikkelden wij samen met cultuurspecialisten en
hebben de volgende kenmerken:
• Ze zijn afgestemd op de wensen van onze klant/ opdrachtgever
• Er is veel persoonlijke aandacht voor de deelnemers
• Als het nodig is schakelen wij tolken /cultuurspecialisten in.
Door onze interactieve aanpak achterhalen wij welke problemen of belemmeringen er spelen en
bedenken wij samen oplossingen op maat.
Kortom, wij zorgen ervoor dat nieuwkomers goed voorbereid aan de slag gaan!
Dit is wat wij aanbieden
Herkent u zich in één of meer van onderstaande problemen:
•
•
•

Heeft u problemen met de uitstroom van nieuwkomers/ statushouders naar betaald
werk? Omdat zij nog geen (positieve) werkervaring hebben in Nederland?
Is de stap naar betaald werk nog te groot door gebrek aan informatie over werken in
Nederland en wat er wordt verwacht? Of door persoonlijke zorgen of belemmeringen bij
de kandidaten?
Bent u op zoek naar personeel? En wilt u nieuwkomers in dienst nemen, maar aarzelt u
nog uit angst voor cultuurverschillen en misverstanden? Want gaat u elkaar wel
begrijpen?
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En…
Bent u bereid te investeren, met tijd en geld, in een goede start van nieuwkomers, zodat zij
precies weten wat er van hen wordt verwacht en ze goed voorbereid zijn op hun start op de
Nederlandse arbeidsmarkt?
Dan komen wij graag met u in gesprek om dit te bespreken en te luisteren naar uw wensen en
doelstellingen. Als wij dit samen helder hebben maken wij, geheel vrijblijvend, een offerte op
maat.
De 4 Groepstrainingen
Afgestemd op uw hulpvraag bieden wij één of meer van onderstaande 4 groepstrainingen aan.
De eerste 2 zijn gericht op participatie en werken in Nederland in algemene zin.
De laatste 2 richten zich concreter op instroom in vacatures binnen een bepaalde branche en/of
bij een specifiek bedrijf.
Elke training kan afzonderlijk of in combinatie worden ingekocht en duurt 3 uur met een korte
pauze.
Het aantal deelnemers bepalen wij in overleg.
Als er meer persoonlijke aandacht nodig is geldt een maximum van ca. 5 personen.
Als wij tolken inschakelen voor vertaling werken we graag met deelnemers uit dezelfde taal- en
cultuurgroep.
Aanmelding van deelnemers is in het algemeen schriftelijk door opdrachtgever na accordering
van onze offerte.
Startmomenten en doorlooptijd bepalen wij in overleg met opdrachtgever.
Training 1. Waarom aan het werk?
In deze groepstraining geven wij deelnemers inzicht in het functioneren van de Nederlandse
economie en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. Deze zijn o.a. vastgelegd in de
Participatiewet, waarover we in de les uitleg geven.
We vertellen over kansen die er voor ieder persoonlijk zijn en welke stappen nodig zijn om
(betaald) werk te vinden.
Na afloop van deze training zijn de deelnemers beter geïnformeerd, gemotiveerd en
geënthousiasmeerd.
Training 2. Voorbereiding op werk
In de tweede training leren de deelnemers vooral hoe zij moeten omgaan met persoonlijke
belemmeringen om te werken. Denk hierbij aan gezondheids- en/of financiële problemen. Maar
ook: hoe organiseer je de combinatie werk en privé en hoe maak je problemen bespreekbaar ook
binnen je gezin?
Na afloop weten deelnemers waar ze hulp kunnen krijgen en hoe zij hun problemen moeten
aanpakken voordat zij aan het werk gaan.
Training 3. Zo werkt het in deze branche
Als er in een bepaalde branche veel vacatures zijn, waarvoor nieuwkomers geworven worden,
dan is deze groepstraining verhelderend en inspirerend.
Wij geven de deelnemers een goed beeld van de belangen en regels binnen deze branche en de
heersende werkcultuur.
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Deelnemers begrijpen na afloop beter hoe deze branche/sector werkt en welke vacatures en/ of
kansen er zijn. Ook weten zij meer over benodigde competenties, kwalificaties en
opleidingsvereisten en – mogelijkheden.
Training 4. Aan de slag!
Voordat een arbeids- of uitzendovereenkomst of een re-integratietraject/ proefplaatsing/
werkervaringsovereenkomst/taalstage start is het belangrijk voor de deelnemer om te weten hoe
het bedrijf functioneert en wat de doelstellingen zijn.
Wij informeren de nieuwkomers over afdelingen, taken en functies en de regels/
arbeidsvoorwaarden. Ook vertellen wij over het belang van communicatie en goed
werknemerschap.
Na afloop begrijpen deelnemers beter hoe zij een persoonlijke bijdrage leveren aan het succes
van het bedrijf én hoe ze hun eigen loopbaan tot een succes maken.
Kosten en voorwaarden
Wij hanteren scherpe tarieven, die in het algemeen lager zijn dan die van vergelijkbare
aanbieders, omdat wij onze kosten laag houden en efficiënt werken.
In onze offerte (op maat) doen wij een prijsopgave.
TWiNburgering is door haar registratie in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)
vrijgesteld van Btw.
Op onze trainingen zijn de Leveringsvoorwaarden, het Privacyreglement en de Klachtenregeling
van TWiNburgering van toepassing. Deze staan op onze website www.twinburgering.nl
Interesse?
Bent u door deze informatie benieuwd naar wie wij zijn? En wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.
Dat kan via:

E-mail:

info@twinburgering.nl

Telefoon:

Evelyn Hasperhoven:
Ellen Reitsema:

Website::

www.twinburgering.nl

06-23015515
06-57029727

Wij maken graag een afspraak met u!
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