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Voor u ligt het Handboek Meedoen Ontwikkelen 
Oriënteren Doorstromen (MOOD) waarin een 
nieuwe methode is ontwikkeld ter vergroting van de 
economische en maatschappelijke participatie van 
vluchtelingen die in een afhankelijk of geïsoleerd 
bestaan verkeren. Deze methode is ontwikkeld in en 
door Wereldwerk aan de Zaan, een project van SVAZ, 
gesitueerd in de gemeente Zaanstad.

In paragraaf 2 wordt de ontstaansgeschiedenis van 
Wereldwerk aan de Zaan beschreven evenals de pro-
blematiek van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. Van-
uit ervaringen in het project Banenoffensief Vluchte-
lingen en andere re-integratietrajecten en rekening 
houdend met de kenmerken van vluchtelingen kwam 
Wereldwerk aan de Zaan tot stand en kon vervolgens 
de methode MOOD worden ontwikkeld.
Wereldwerk aan de Zaan biedt aan vluchtelingen een 
veilige en gesimuleerde werkomgeving waardoor de 
deelnemers aan dit project eerst het zelfvertrouwen 
vergroten en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Deze 
basis is nodig voor de vervolgstap waarin samen met 
de deelnemer georiënteerd wordt op een haalbaar 
doel. In de laatste fase wordt de deelnemer onder-
steund bij het doorstromen naar (onbetaald) werk of 
scholing.

Na in paragraaf 3 kort de doelen en doelgroep te 
hebben toegelicht wordt in paragraaf 4 uitgebreid in-
gegaan op de uitgangspunten en fases van de MOOD- 
methode. In paragraaf 5 wordt het Wereldwerktraject 
van begeleiding tot nazorg vanuit de MOOD-methode 
beschreven. De randvoorwaarden en succesfactoren 
worden beschreven in paragraaf 6.

De ervaringen met Wereldwerktrajecten en de 
MOOD-methode vormden de basis voor het door drie 
fondsen gehonoreerde project ´Tussen Luipaard en 
Leeuw´ dat per 1 oktober 2011 kon worden gestart.

Dankzij een subsidie van de Nederlandse Stichting 
voor Psychotechniek (NSVP) kon de MOOD-methode 
worden ontwikkeld die onder meer verspreid zal 
worden onder alle regionale stichtingen van
VluchtelingenWerk Nederland.

Mária van Veen,
Directeur SVAZ

1. Voorwoord
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2.1 Organisatie
De regionale Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot 
Zaan (SVAZ) komt op voor de belangen van asiel-
zoekers en vluchtelingen in de regio waaronder in 
Zaanstreek en Waterland. Zij is aangesloten bij de 
landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland. 
Het doel van de stichting is een zo volledig mogelijke 
participatie en integratie van vluchtelingen in de 
samenleving. De stichting richt zich op asielzoekers, 
vluchtelingen en nieuwkomers en is een professionele 
vrijwilligersorganisatie. Zij werkt met vrijwilligers voor 
de begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen. 
Daarnaast zorgt een aantal beroepskrachten voor de 
coördinatie en werkbegeleiding. SVAZ werkt met mid-
delen van gemeentelijke subsidies, centrale opvang-
gelden van het Ministerie van Justitie, gelden Vluch-
telingenWerk Nederland en giften van particulieren. 
SVAZ locatie Zaanstreek-Waterland ontvangt subsidie 
van en verkoopt diensten aan de gemeenten Zaan-
stad, Purmerend, Wormerland, Oostzaan, Waterland, 
Edam-Volendam en Landsmeer.

2.2 Ontstaan van ‘Wereldwerk 
         aan de Zaan’

SVAZ locatie Zaanstreek-Waterland biedt voorname-
lijk maatschappelijke en juridische begeleiding aan 
cliënten, maar richt zich sinds enkele jaren ook op 
re-integratie en sociale activering. In 2006 is er door 
VluchtelingenWerk Nederland, het Centrum voor 
Werk en Inkomen (CWI) en de Stichting voor vluchte-
lingenstudenten UAF gestart met het project Banen-
offensief Vluchtelingen (BOV). Dit project had als doel 
om in drie jaar 2600 vluchtelingen aan werk te helpen.
In het kader van het Banenoffensief werden vanaf 
begin 2006 door VluchtelingenWerk Zaanstreek-
Waterland vele intakes gedaan met kandidaten die 
graag aan het werk wilden. 
Dat resulteerde in een goed overzicht van de behoef-
ten die er op dit terrein bij vluchtelingen bestaan, 
namelijk:

- Behoefte aan financiële zelfredzaamheid
- Behoefte aan maatschappelijke participatie en 
  aan contacten met de autochtone bevolking
- Behoefte aan het kunnen uitoefenen van het 
  oorspronkelijke beroep dan wel het (verder) 
  kunnen ontwikkelen van vaardigheden

- Behoefte aan het (verder) vergroten van zelf-
   respect en zingeving.

Het BOV stelde echter hoge eisen aan de deelnemers. 
Een groot deel van de belangstellenden kon helaas 
niet in een traject worden geplaatst. Dit bleek voor 
velen de zoveelste teleurstelling te zijn. Er was vaak 
sprake van een verleden van kleine (uitzend)banen, 
ziekte, chronische klachten, re-integratietrajecten, 
niet geslaagde sollicitaties en therapieën. Onvoldoen-
de beheersing van de Nederlandse taal was ook een 
rode draad bij de deelnemers.
Door de ervaringen met het Banenoffensief kwam 
VluchtelingenWerk Zaanstreek-Waterland tot de 
conclusie dat een groep vluchtelingen, tijdelijk of 
permanent, beperkt toegang tot maatschappelijke 
participatie, sociale activering of arbeidstoeleidende 
activiteiten leek te hebben. Voor degenen zonder noe-
menswaardige problemen is op de commerciële markt 
een divers aanbod. Vluchtelingen hebben echter een 
aantal bijzondere kenmerken, zoals: weinig familie dan 
wel complexe familiestructuren, een slechte financiële 
startpositie en fysieke dan wel psychische problema-
tiek.

Ook leverde het BOV project en andere ervaringen de 
volgende inzichten op:

- Vluchtelingen zijn over het algemeen erg gemoti-
   veerd om hun situatie te verbeteren.
- Er is niet één oplossing of traject te bedenken dat 
   een antwoord biedt op alle problemen waar een 
   vluchteling mee te maken kan hebben.
- Veel bestaande trajecten sluiten aan bij een deel 
   van het probleem. Het risico bestaat dat de daar-

bij behorende intakes kunnen leiden tot uitslui-
ting van bepaalde categorieën vluchtelingen. 

- Trajecten zijn dikwijls aanbodgericht en nemen de 
   vraag van de vluchteling niet als uitgangspunt.
- Niet voor alle vluchtelingen is een traject gericht 
   op werk haalbaar dan wel bereikbaar binnen af-
   zienbare tijd. Ook voor deze groep is maatschap-
   pelijke participatie en eigen ontwikkeling 
   belangrijk.
- Toeleiding naar werk is een belangrijk doel 

voor veel vluchtelingen, waarbij werk met 
perspectief en/of opleidingsmogelijkheden 
duidelijk de voorkeur geniet. Bovendien biedt een 

2. Aanleiding en achtergrond
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2.3 Achtergrond problematiek 
Uit de ervaringen van SVAZ en uit eerdere onderzoe-
ken blijkt dat het voor vluchtelingen niet makkelijk is 
om te participeren. Dat geldt voor zowel maatschap-
pelijke als economische participatie. Vluchtelingen 
hebben vaak belemmeringen op meerdere leefge-
bieden en komen daardoor niet in aanmerking voor 
bestaande hulp- en dienstverlening.

2.3.1 Vluchtelingen en de arbeidsmarkt
De werkloosheid onder vluchtelingen is hoog. Uit 
onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland, 
blijkt dat de werkloosheid onder vluchtelingen de laat-
ste jaren is opgelopen. In 2008 werkte nog 49 procent 
van de vluchtelingen. In 2010 was dit gedaald naar 44 
procent. Directeur van VluchtelingenWerk Nederland 
Dorine Manson zegt hierover: “Normaal gesproken 
stijgt de arbeidsparticipatie juist naarmate vluchtelin-
gen langer in Nederland wonen. Zonder de crisis was 
dus zeker meer dan de helft van deze groep aan het 
werk geweest” (VluchtelingenWerk Nederland, 2011). 
In het huidige economische klimaat kan de arbeids-
participatie van allochtonen verder afnemen. Vluch-
telingen hebben relatief vaak een bijstandsuitkering. 
Dit komt voornamelijk omdat zij nog geen rechten 
hebben opgebouwd voor andere uitkeringen.

2.3.2 Kenmerken vluchtelingen
Aan de doelgroep vluchtelingen zijn een aantal 
kenmerken toe te schrijven die arbeidsparticipatie 
bemoeilijken:

Weinig familie dan wel complexe familiestructuren
Soms hebben zij nog gezinsleden in het land van 
herkomst, al dan niet vermist, of men is bezig met het 
realiseren van gezinshereniging. Verder is de behui-
zing soms oud, klein en kent men noodgedwongen 
ongebruikelijke samenwoning met volwassen kinde-
ren, kinderen van overleden familie of woont men in 
onderhuur bij een kennis.

Fysieke dan wel psychische problematiek
Uit onderzoek van Gerritsen et al. (2006) blijkt dat 
68% van de vluchtelingen en asielzoekers angst- of 
depressieve klachten vertoont en dat 28% zelfs aan 
posttraumatische stressstoornis (PTSS) lijdt. Dit is het 

reguliere baan, veel meer dan een uitzendbaan, 
op termijn meer garantie dat een vluchteling niet 
steeds opnieuw een beroep op de bijstand hoeft 
te doen.

Deze inzichten leidden eind 2007 tot het plan om een 
multifunctioneel centrum voor werk en participatie 
op te richten, waarin maatwerk kan worden geleverd 
zonder strenge selectie ‘bij de poort’, zonder calcule-
rende berekening of iemand succesvol plaatsbaar is, 
en zonder criteria naar leeftijd, NT-2 niveau of staat 
van gezondheid.

In december 2009 is Wereldwerk aan de Zaan officieel 
van start gegaan als onderdeel van VluchtelingenWerk 
Amstel tot Zaan, locatie Zaanstreek - Waterland.

In Wereldwerk aan de Zaan bevindt zich onder andere 
een fietsenwerkplaats, een tweedehands winkel 
voor vluchtelingen en een computerwerkplaats. Ook 
worden er verschillende trainingen aan vluchtelingen 
gegeven zoals een sollicitatietraining, computerles en 
een ‘empowerment’ training. 

Ook fungeert Wereldwerk als inloopcentrum voor 
buurtbewoners met en zonder vluchtelingachter-
grond, zodat mensen met elkaar in contact komen.

‘Wereldwerk aan de Zaan’ heeft de volgende uitgangs-
punten en basisprincipes:

- Uitgaan van de mogelijkheden en kracht van 
  de deelnemer
- De wensen en behoeften van de deelnemer 
  staan centraal
- Integrale aanpak
- Erkenning en ontwikkeling van kwaliteiten en
  vaardigheden van de deelnemer
- Aansluiten bij wat goed gaat
- Betrokkenheid, vertrouwen en aanspreken op
  eigen verantwoordelijkheid
- Laagdrempelig, flexibel en met zo min mogelijk 
  bureaucratische regels



8

behoeften van vluchtelingen. Het praten met hulpver-
leners zien veel vluchtelingen als typisch Nederlands 
en niet zinvol. Problemen worden liever opgelost 
binnen het eigen netwerk van familie, vrienden en 
landgenoten.
In welke mate en hoe een loopbaan gepland wordt, 
is ook cultureel bepaald. In collectivistische samen-
levingen (Afrika, Latijns-Amerika, Arabische landen, 
Zuidoost Azië) doet men bijvoorbeeld niet veel aan 
loopbaanplanning. De carrière ligt vaak van te voren al 
vast en er moet veel gebeuren wil deze anders lopen 
(Claes, 2007). Voor veel vluchtelingen is loopbaan-
planning dus een onbekend begrip.

gevolg van trauma’s door vervolging, oorlog of geweld. 
De klachten kunnen zich onder andere uiten in slaap-
stoornissen, nachtmerries of somatische klachten.

Slechte financiële startpositie
Vluchtelingen starten hun leven in Nederland zonder 
eigen geld. Zij ontvangen een bijstandsuitkering en 
hebben een lening voor hun opstart in Nederland. 
Deze financiële situatie maakt het onmogelijk om te 
kunnen investeren in een eigen loopbaan. Bijvoor-
beeld een wiskundeleraar uit Afghanistan moest bij 
zijn sollicitatie laten zien dat hij met een ingewikkelde 
rekenmachine overweg kon, maar had geen geld om 
deze rekenmachine aan te schaffen. Een Somalische 
ingenieur beschikte niet over een geldig rijbewijs of 
auto zodat een baan op Schiphol aan hem voorbij 
ging.

Bestaansonzekerheid
Jarenlang verblijf in een asielzoekerscentrum en on-
duidelijkheid omtrent de eigen asielprocedure dan wel 
die van naaste familieleden wordt als zeer stressvol 
ervaren.

Weinig aansluiting bij de Nederlandse samenleving
Men is onvoldoende op de hoogte van bestaande 
regelingen (bijvoorbeeld mantelzorg-ondersteuning), 
beschikt niet over een adequaat sociaal netwerk 
(bijvoorbeeld kinderopvang in noodgevallen, assisten-
tie bij verhuizing) en vermijdt plaatsen waar alcohol 
wordt gedronken uit angst te moeten meedoen 
(bijvoorbeeld de buurt barbecue). Ook wantrouwen 
jegens overheidsinstellingen maakt vluchtelingen in 
een aantal gevallen minder toegankelijk voor hulpver-
lening dan wel diensten.

Rouwproces
Vluchtelingen die deelnemen aan re-integratie of 
sociale activering hebben een rouwproces te doorlo-
pen. Er moet afscheid worden genomen van mensen 
en zaken die belangrijk voor hen waren. Het leven 
moet opnieuw worden ingericht en de vluchteling zal 
zelf in beweging moeten komen om dat te doen.

Culturele aspecten
Ook culturele aspecten spelen een rol bij het onvol-
doende aansluiten van bestaande trajecten op de 
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3.1 Doelstelling project 
Het project heeft ten doel middels de methode Mee-
doen Ontwikkelen Oriënteren Doorstromen (MOOD) 
integrale participatietrajecten ‘op maat’ op te stellen 
voor een groep vluchtelingen waarbij aan de start van 
het project sprake was van een afhankelijk of geïso-
leerd bestaan. De economische en maatschappelijke 
participatie van deze vluchtelingen is vergroot en zij 
hebben hun eigen krachten en vaardigheden (verder) 
ontwikkeld.

De subdoelen van het project zijn:
- Uitvoering: De MOOD-methode in de praktijk 

uitvoeren en evalueren.
- Ontwikkeling: De MOOD-methode, met bij-

behorend materiaal, verder ontwikkelen.
- Kennisdeling: Resultaten en werkwijze delen 

met andere belanghebbenden.

3.2 Doelgroep project
Het project Wereldwerk richt zich voornamelijk op:

- Vluchtelingen zonder (relevant) netwerk die, 
met eventuele beperkingen, willen participeren in 
de maatschappij zonder dat er sprake is van een 
arbeidsverplichting.

- Vluchtelingen die een inburgeringstraject hebben
doorlopen, maar vooralsnog een grote afstand tot 
de re-integratie c.q. de arbeidsmarkt hebben.

3. Doelen en doelgroep project



Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Geslacht (m/v)
V
V
M
V
M
V
V
M
V
M
M
M
V
V
M
M
V
M
M
M

Land van herkomst
Irak
Angola
Eritrea
Somalië 
Somalië 
Somalië 
Somalië 
Irak
Irak
Nepal
Somalië 
Zaïre/Congo 
Soedan 
Soedan
Bosnië 
Iran
Somalië
Afghanistan 
Angola
Syrië 

Beroep in land van herkomst
Journalist/ programmamaakster
Kapster
Taxichauffeur
Verpleegkundige
Tassen en riemen van leer maken
Geen
Geen
Taxichauffeur
Geen
Assemblage medewerker
Winkelmedewerker
Geen
Geen
Geen
Havenarbeider
Bankmedewerker
Vroedvrouw
Winkelmedewerker
Loodgieter
Kledingverkoper

10

4.1 Achtergrond methode
Er wordt uitgegaan van vluchtelingen die in Nederland 
geen of nauwelijks werkervaring hebben opgedaan. 
Daarbij komt dat zij in een voor hen vreemd land zijn 
komen wonen met een andere cultuur. Wat betreft 
vaardigheden, kwaliteiten en opvattingen over (werk)
waarden moeten vluchtelingen in Nederland over het 
algemeen met een blanco CV beginnen. Zo kan een 
advocaat uit Irak zijn beroep in Nederland niet uitoe-
fenen, omdat zijn diploma’s in Nederland niet geldig 
zijn. Hierdoor kan hij zijn vaardigheden, kwaliteiten en 
ervaring niet toepassen en kan hij zich daar ook niet 
meer op profileren. Dit zorgt voor onzekerheid. Als be-
geleiders kunnen we daarom niet zonder meer uitgaan 
van eerder opgedane vaardigheden, kwaliteiten en 
ervaring om mensen naar werk toe te leiden dan wel 
te bemiddelen. Bovenstaande vraagt om een andere 
aanpak wat betreft (re-)integratie op de arbeidsmarkt 
en loopbaanbemiddeling. 

De MOOD-methode werd ontwikkeld naar aanleiding 
van eigen ervaringen van VluchtelingenWerk 
Zaanstreek-Waterland en naar aanleiding van het 
Banenoffensief (zie 2.2). Bovendien is de methode 
gebaseerd op conclusies en aanbevelingen van de 
publicatie “Meedoen en erbij horen – onderzoek naar 
een methodiek voor het activeren van vluchtelingen” 
(2009).
Toen de methode was ontwikkeld en ingevoerd heeft 
een effectonderzoek plaatsgevonden. Het onderzoek 
heeft zich gericht op twee niveaus: de deelnemers aan 
een traject en de infrastructuur die voor de uitvoering 
van het  project noodzakelijk was. Dit is gedaan door 
middel van literatuuronderzoek, het monitoren van de 
in- en uitstroomgegevens met behulp van de partici-
patieladder, een meervoudige gevalstudie,  interviews 
met vluchtelingen, en een evaluatie van het project 
door het projectteam.  

4.2 Deelnemers en instroom
Gedurende de looptijd van het project hebben 20 
deelnemers een traject gevolgd. Dit waren voorname-
lijk vluchtelingen tussen de 25 en 50 jaar, waarvan 11 
mannelijke en 9 vrouwelijke deelnemers. De deelne-
mers kwamen uit diverse landen. Vluchtelingen uit 
Somalië waren ruim vertegenwoordigd. De helft van 

de deelnemers is ingestroomd middels het Pardon-
project, een landelijk initiatief om mensen met een 
Generaal Pardonvergunning aan het werk te helpen. 
De deelnemers hadden allemaal een andere achter-
grond met betrekking tot opleiding en werkervaring. 
Het Nederlandse taalniveau varieerde ook aanzienlijk. 
Alle deelnemers ontvingen een WWB-uitkering en 
hadden op het moment van instroom geen werk.

Tabel 1: Kenmerken deelnemers

De aanmelding en instroom van deelnemers heeft op 
twee verschillende manieren plaatsgevonden:

- Gemeenteconsulenten van de afdeling 
   Werk&Inkomen hebben deelnemers aangemeld.
- Cliënten die al bekend waren bij Vluchtelingen-
   Werk zijn door een medewerker van 
   VluchtelingenWerk aangemeld. In dat geval is aan
   de gemeenteconsulent toestemming gevraagd 
   voor deelname.

4.3 Uitgangspunten methode
In tegenstelling tot verschillende vormen van loop-
baanbegeleiding die vaak bestaan uit gesprekken 
en het inzetten van tests en vragenlijsten, wordt bij 
Wereldwerk een deelnemer eerst in een gesimuleerde 
werkomgeving geplaatst. Zo kan een deelnemer eerst 
zijn zelfvertrouwen vergroten en nieuwe vaardig-

4. Methodiek en werkwijze



Zelf-
ontplooing

Behoefte aan 
waardering 

en erkenning

Behoefte aan
sociaal contact

Behoefte aan
veiligheid en zekerheid

Lichamelijke behoeften

6. Betaald werk

5. Betaald werk met ondersteuning

4. Onbetaald werk

3. Deelname georganiseerde activiteiten

2. Sociale contacten buitenshuis

1. Geïsoleerd
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kennis. Uitgangspunt van de MOOD-methode is dan 
ook om vanuit een veilige omgeving te werken aan de 
diverse behoeften van deelnemers. Vervolgens kan er 
gewerkt worden aan zelfontwikkeling en uitstroom 
naar werk. 

Figuur 1: Piramide van Maslow (Maslow, 1943)

De Participatieladder (Gent et al., 2008) is een meet-
instrument waarmee je kunt vaststellen in hoeverre 
een burger, bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde 
of een wijkbewoner, meedoet in de samenleving. De 
ladder is onderverdeeld in zes treden: van sociaal 
geïsoleerd tot werkend zonder ondersteuning. Door 
dit twee keer te meten, door middel van een vragen-
lijst, wordt zichtbaar of de mate van participatie is ver-
hoogd. Daarmee worden de resultaten van het project 
transparant.

Figuur2: De treden van de participatieladder

heden ontwikkelen. Vervolgens wordt samen met 
de deelnemer georiënteerd op een haalbaar doel en 
wordt de deelnemer ondersteund bij het doorstromen 
naar (onbetaald) werk of scholing.

De uitgangspunten van de methode zijn als volgt en 
komen gedeeltelijk overeen met de eerder genoemde 
basisprincipes van Wereldwerk: 

- Uitgaan van de mogelijkheden en kracht van de 
  deelnemer
- Eerst zelfvertrouwen en eigenwaarde versterken
- De wensen en behoeften van de deelnemer 
  centraal stellen
- Erkennen en ontwikkelen van kwaliteiten en 
  vaardigheden van de deelnemer
- Aansluiten bij wat goed gaat
- Integrale trajecten aanbieden met aandacht 
  voor verschillende leefgebieden zoals persoonlijk 
  functioneren, gezondheid, dagbesteding, financiële
  situatie en huisvesting.

De methode is gebaseerd op de piramide van Maslow 
(Maslow, 1943). De participatieladder  wordt gebruikt 
om het niveau van deelnemers te bepalen (Gent et al., 
2008).  
De piramide van Maslow is een door Abraham Maslow 
in 1943 gepubliceerde hiërarchische ordening van 
behoeften. Maslow laat in zijn piramide zien hoe 
fundamentele behoeften eerst bevredigd moeten 
zijn, voordat je je persoonlijk kan ontwikkelen. Bij 
veel vluchtelingen is er lange tijd niet voldaan aan de 
primaire behoeften (eten, drinken, onderdak, kleding 
etc.) en in de behoefte aan zekerheid en veiligheid. 
Zowel in het land van herkomst als in Nederland, bij-
voorbeeld gedurende het verblijf in een asielzoekers-
centrum, hebben veel vluchtelingen lang geen gevoel 
van veiligheid gekend. Bij de start van een traject bij 
Wereldwerk, is er voor deelnemers wel voor een groot 
deel voorzien in de behoeften van de onderste twee 
lagen van de piramide. Deelnemers hebben een ver-
blijfsvergunning, onderdak en een inkomen. Zij leven 
in relatieve veiligheid in Nederland.     

Binnen de MOOD-methode wordt eerst gewerkt aan 
het voorzien in de behoeften aan sociaal contact en 
aan waardering/erkenning. Later in het traject wordt 
er gewerkt aan het ontwikkelen van vaardigheden en 



Trede

Trede 1
Trede 2
Trede 3
Trede 4
Trede 5
Trede 6

Instroom bij 
aanvang traject

2
3

15

Uitstroom bij 
afronding traject

2
7
7
2
2
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4.4 De vier fasen van de MOOD-methode

De methodiek kent vier fasen:

1. Meedoen
In deze fase gaat de deelnemer ‘meedoen’, doordat 
hij een leerwerkplek krijgt aangeboden in de gesimu-
leerde werkomgeving van Wereldwerk. De deelnemer 
krijgt werkzaamheden aangeboden die aansluiten bij 
zijn interesses, capaciteiten en belastbaarheid. In deze 
fase wordt de aandacht gericht op wat deelnemers 
wél kunnen. Het zelfbeeld wordt versterkt en het 
zelfvertrouwen vergroot. 

Doelen voor fase 1 (Meedoen):
- Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot.
- De deelnemer voelt zich veilig binnen het project.
- De kwaliteiten en vaardigheden van de deelnemer 
   zijn in kaart gebracht.

2. Ontwikkelen
De deelnemer gaat zich in deze fase verder ontwik-
kelen. Om dit te kunnen doen, moet de deelnemer 
zich veilig voelen en een positief zelfbeeld hebben. 
Deelnemers vervolgen het werk in diverse projecten 
binnen Wereldwerk of volgen een externe stage. Zij 
ontwikkelen inzicht in competenties en persoonlijke 
effectiviteit middels competentielijsten en gesprekken 
met vakkrachten en de trajectbegeleiders. Het doel is 
de eigen competenties verder te ontwikkelen.

Doelen voor fase 2 (Ontwikkelen):
- De deelnemer heeft (werk)vaardigheden en 
  kwaliteiten verbeterd.
- Zelfvertrouwen van de deelnemer is verder 
  vergroot.

3. Oriënteren
Deelnemers vervolgen het werk in diverse projecten 
binnen Wereldwerk of volgen een externe stage. In-
dien zij binnen Wereldwerk blijven werken, dan zullen 
zij meer verantwoordelijke taken toebedeeld krijgen. 
De deelnemer heeft nu ervaren dat hij waardevol 
werk kan doen en dat hij in staat is nieuwe dingen te 
leren. Dit geeft een nieuw beeld van hoe hij naar de 
toekomst kijkt. In deze vierde fase gaat de deelnemer 
zich oriënteren op de toekomst. Er wordt een brug 

Wij hebben de participatieladder gebruikt om te 
meten op welk niveau de deelnemer functioneerde bij 
de start van het traject, gedurende het traject en na 
afloop van het traject. Doelstelling van Wereldwerk 
is om deelnemers te laten stijgen op de ladder en om 
daling op de ladder te voorkomen. Veel deelnemers 
participeerden bij aanvang van hun traject op trede 3, 
deelname aan georganiseerde activiteiten, doordat zij 
deelnemen aan de inburgeringscursus. Een doelstel-
ling van het traject is dan ook om na afloop van de 
inburgeringscursus terugval naar een lagere trede te 
voorkomen.

Een voorbeeld hiervan is een vrouwelijke deelneem-
ster zonder arbeidsverplichting in verband met haar 
leeftijd (60+). Deze mevrouw deed de inburgering 
en had dit als enige activiteit buitenshuis. Naast de 
inburgeringslessen ontmoette zij geen mensen en 
leefde zij geïsoleerd. Tijdens haar traject behaalde zij 
haar inburgeringsexamen. Omdat zij gedurende het 
traject gestimuleerd werd om activiteiten buitenshuis 
te blijven ondernemen, bleef zij participeren op niveau 
3. Zonder het traject zou zij teruggevallen zijn naar 
niveau 1 of 2.    

Van de twintig deelnemers die een geheel traject 
hebben afgerond, zijn er twee deelnemers in niveau 
gezakt op de participatieladder. Bij deze beide deelne-
mers speelden (psychische) gezondheidsklachten een 
rol. Overige deelnemers hebben hun niveau kunnen 
behouden of zijn gestegen op de participatieladder. 

De uitstroomresultaten van de trajecten waren 
positief. 65% van de deelnemers is 1 of meer niveaus 
gestegen op de ladder en 25% van de deelnemers par-
ticipeert nog op het zelfde niveau. Een mooi resultaat.

Tabel 2: Treden van de deelnemers op de participatie-
               ladder bij in- en uitstroom van het traject



Meedoen Ontwikkelen Oriënteren Doorstromen

• Intake
• Training: Empowerment
• Werkervaringsplek
• Coaching; activeren,  

motiveren, vergroten 
zelfvertrouwen

• Ontwikkelplan opstellen

• Training: Taal voor arbeid
• Computerles
• Werkervaringsplek
• Coaching; vaardigheden 
   vergroten en aanleren

• Training: solliciteren
• Bezoeken aan bedrijven
• Werkervaringsplek
• Coaching; oriënteren op
 arbeidsmarkt, verkrijgen 
 realistisch toekomstdoel

• Werkervaringsplek
• Coaching; ondersteuning 

bij solliciteren
• Doorstromen naar 

(on-)betaald werk, 
leerwerktraject, opleiding 
of een ander traject
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4. Doorstromen 
De deelnemer zal aan het einde van het traject door-
stromen naar een werkplek, vrijwilligerswerk, scholing 
of een regulier re-integratietraject. In deze fase wordt 
de deelnemer ondersteund bij het zoeken naar vaca-
tures, het contact leggen met bedrijven of opleidings-
instituten en het voorbereiden en nabespreken van 
sollicitatiegesprekken.

Doel voor fase 4 (Doorstromen):
- De deelnemer kan een sollicitatie- of kennis-
   makingsgesprek voeren.
- De deelnemer weet hoe een sollicitatieprocedure
  verloopt.
- De deelnemer weet hoe hij informatie over 
  vacatures, werk en scholing kan verkrijgen.
- De deelnemer is gestart met zijn nieuwe baan, 
  stage, vrijwilligersfunctie, opleiding of traject.

Figuur 3: Schema van de MOOD-methode

geslagen naar de arbeidsmarkt middels het vergroten 
van inzicht in diverse branches/werkzaamheden, 
sollicitatietraining en bezoeken aan diverse bedrijven 
en (snuffel)stage.

Doelen voor fase 3 (Oriënteren):
- De deelnemer heeft een beeld van de 

Nederlandse arbeidsmarkt.
- De deelnemer heeft een beeld van de rol 

die hij kan vervullen in de samenleving.
- De deelnemer heeft een duidelijk doel 

geformuleerd.
- Er is een plan van aanpak om dit doel te bereiken.
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Binnen het project Wereldwerk volgen deelnemers 
een traject. Een traject duurt gemiddeld 14 maan-
den, maar kan korter of langer duren afhankelijk van 
de situatie van een deelnemer. Iedere deelnemer is 
anders en ontwikkelt zich in een ander tempo. De 
MOOD-methode is de visie achter de trajectbegelei-
ding binnen Wereldwerk. De meeste deelnemers heb-
ben een bijstandsuitkering en volgen het traject met 
toestemming van hun consulent Werk en Inkomen. 
VluchtelingenWerk werkt daarmee in opdracht van de 
gemeente bij het uitvoeren van de trajecten. Er wordt 
aan de gemeenteconsulent gerapporteerd en indien 
nodig wordt er met de gemeenteconsulent overlegd.

5.1 Begeleiding

5.1.1. De begeleiders
De deelnemer wordt begeleid door een coördinator 
Trajectbegeleiding, een trajectbegeleider en diverse 
vakkrachten, docenten en trainers binnen de verschil-
lende activiteiten.

Coördinator Trajectbegeleiding 
De coördinator Trajectbegeleiding is een beroeps-
kracht met een relevante HBO of WO opleiding 
(Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Human 
Resource Management, Sociaal Pedagogische hulpver-
lening of Sociale Wetenschappen). Deze coördinator is 
verantwoordelijk voor de opstart, invulling, voortgang 
en afronding van een traject. De coördinator stuurt 
de trajectbegeleiders aan en begeleidt hen. Ook 
heeft de coördinator overleg met de consulent Werk 
& Inkomen van de gemeente wat betreft individuele 
trajectvoortgang.

Trajectbegeleider
Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een trajectbege-
leider. Deze begeleider is een HBO-stagiaire of een 
vrijwilliger. De trajectbegeleider motiveert, activeert 
en informeert de deelnemer. Er is elke twee weken 
een gesprek tussen de begeleider en de deelnemer. In 
dit wekelijkse gesprek komen o.a. de volgende vragen 
aan de orde: Wat heb je deze week gedaan? Wat vond 
je leuk? Wat ging er goed? Wat vond je niet leuk? Wat 
vond je moeilijk? Wat heb je geleerd? Wat wil je vol-
gende week leren/oefenen? Tevens voert de trajectbe-
geleider tussentijdse evaluatiegesprekken.

Hierbij is maatwerk belangrijk. De trajectbegeleider 
moet aansluiten bij de behoefte van de deelnemer. 
De trajectbegeleider ondersteunt niet alleen bij 
situaties binnen het traject. Wanneer er problemen 
of moeilijkheden buiten het traject spelen, dan heeft 
dat ook invloed op de voortgang van de deelnemer. 
De trajectbegeleider besteedt hier aandacht aan in 
de begeleiding en verwijst door indien nodig. Intern 
wordt er samengewerkt met de maatschappelijke en 
juridische begeleiders van VluchtelingenWerk. Extern 
kan worden door verwezen naar bijvoorbeeld GGZ, 
algemeen maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, 
jeugdzorg.

De trajectbegeleider houdt ook overzicht over het 
traject van de deelnemer. Hij zorgt ervoor dat de 
diverse onderdelen van het traject aansluiten bij de 
leerdoelen van de deelnemer. Ook regelt hij overleg 
met de verschillende begeleiders en docenten waar de 
deelnemer mee te maken krijgt.  
De trajectbegeleider krijgt verschillende trainingen 
aangeboden om de begeleiding uit te kunnen voeren. 
Alle nieuwe vrijwilligers volgen de basiscursus van het 
landelijk trainingsbureau van VluchtelingenWerk Ne-
derland. Deze cursus informeert de vrijwilliger over de 
organisatie, het asielbeleid en aspecten van intercul-
turele communicatie. Daarnaast krijgt de vrijwilliger 
een speciale training om begeleider te worden binnen 
Wereldwerk.

Vakkrachten
De vakkrachten zijn vrijwilligers die als vakkracht wor-
den ingezet in de verschillende projecten. Zij begelei-
den de deelnemers binnen een activiteit. Voorbeelden 
van vakkrachten zijn een fietsenmaker, computerrepa-
rateur of een tekendocent. Ook deze vrijwilligers heb-
ben de basiscursus van VluchtelingenWerk Nederland 
gevolgd. De vakkrachten worden aangestuurd en 
begeleid door de coördinator Participatieactiviteiten.

Docenten en trainers
Binnen Wereldwerk hebben diverse trainingen en les-
sen plaatsgevonden, zoals Nederlandse les, computer-
les en sollicitatietraining. De verschillende trainingen 
zijn ook zoveel mogelijk uitgevoerd door vrijwilligers 
en stagiaires. De trainers en docenten worden aan-
gestuurd en begeleid door de coördinator Training & 
Scholing.   

5. Het traject volgens MOOD
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De kandidaat doet een eerste indruk op. Is deze indruk 
negatief, dan is er een kans dat de kandidaat afhaakt. 
Het streven is om de kandidaat met een goed gevoel 
naar huis te laten gaan na het intakegesprek. Belang-
rijke aandachtspunten voor het intakegesprek zijn 
daarom:

- Werkelijk begrip en erkenning voor de gehele 
situatie tonen

- Een ontspannen gesprek te voeren (en geen 
verhoor)

- De kandidaat voldoende over het project infor-
meren en eventuele vragen over bijvoorbeeld de 
inhoud en het verloop te beantwoorden 

Een voorbeeld van het intakeformulier kan u 
aanvragen door een e-mail te sturen naar: 
vluchtelingenwerk-zaanstad@svaz.nl.

5.4 Voortraject
Het kan erg moeilijk zijn om na een intakegesprek een 
goed en compleet beeld te hebben van een kandidaat. 
Vaak is er ook sprake van een taalbarrière of van 
andere belemmeringen, zoals cultuurverschillen of 
psychische klachten. Dit is de reden dat deelnemers 
binnen Wereldwerk eerst met een voortraject starten. 
Dit traject duurt twee maanden. Het voortraject valt 
samen met de fase ‘Meedoen’ en is gericht op empo-
werment.  
Een voortraject start als er 8 deelnemers zijn. Bij 
tussentijdse -individuele- instroom worden deel-
nemers in eerste instantie individueel begeleid en 
stromen later door naar de trainingen.

5.4.1 Training Empowerment
De deelnemer doet tijdens het voortraject mee met 
de training Empowerment. Deze training duurt acht 
dagdelen en heeft als thema’s: Wie ben ik, Wat kan ik? 
en Wat wil ik? De training is laagdrempelig en geschikt 
voor alle niveaus. De deelnemer sluit de training af 
met een presentatie over zichzelf. Doel van de training 
is dat de deelnemer zijn zelfvertrouwen vergroot, 
meer zelfinzicht krijgt en over eigen kwaliteiten, vaar-
digheden en wensen kan vertellen.

5.2 Aanmelding en intake
Een kandidaat wordt aangemeld door zijn consulent 
van de gemeente, wordt verwezen door een maat-
schappelijk of juridisch medewerker van Vluchtelin-
genWerk of meld zich op eigen initiatief aan. Er wordt 
vervolgens een intakegesprek gevoerd door de coördi-
nator Trajectbegeleiding van Wereldwerk. Tijdens dit 
gesprek wordt getoetst of de deelnemer gemotiveerd 
is om actief deel te nemen aan een traject en of de 
deelnemer voldoet aan de instroomcriteria.

De criteria voor instroom zijn:
- Vluchtelingenstatus
- Intrinsieke motivatie
- De deelnemer volgt geen re-integratietraject 

elders
- De deelnemer heeft geen (fulltime) betaalde 

baan elders
- Afwezigheid ernstige psychopathologie 
- Bereidheid van deelnemer om bij aanwezigheid 

van hanteerbare psychische problemen, tijdens 
het traject aanvullend begeleid te willen worden 
door externe partij (GGZ, Equator, AMC, Centrum 
40-45) 

5.3 Het intakegesprek
Tijdens het intakegesprek wordt de situatie van de 
kandidaat onderzocht. Niet alle kandidaten zullen vol-
doende inzicht in hun situatie hebben om gestructu-
reerd de benodigde informatie te kunnen geven. Het 
is aan de intaker om de kandidaat hierbij te helpen 
door op een goede manier door te vragen.

De onderwerpen en aspecten die aan bod komen in 
het intakegesprek zijn onder meer:

- Schets persoonlijke omstandigheden
- Attitude ten opzichte van werk en activering
- Achtergrond
- Motivatie
- Persoonlijke belemmeringen
- Interesse en affiniteiten
- Mogelijkheden

Het intakegesprek resulteert in een beknopt voorlopig 
advies, waaruit blijkt of de kandidaat geschikt is voor 
het traject. Het intakegesprek is de eerste kennis-
making die een kandidaat heeft met het project. 
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5.4.3 Voortgangsgesprek en vervolg traject 
Na het voortraject wordt er met de deelnemer een 
individueel voortgangsgesprek gevoerd. Er wordt dan 
beslist of de deelnemer verder gaat met zijn traject en 
hoe het traject ingevuld zal worden.  
Een traject bij Wereldwerk is maatwerk. Er wordt voor 
iedere deelnemer een traject op maat ingevuld en voor 
iedere deelnemer kan het einddoel verschillend zijn. 
Door een e-mail te sturen naar 
vluchtelingenwerk-zaanstad@svaz.nl, ontvangt u 
het format van het trajectplan voor deelnemers. 

Het advies aan het einde van het voortraject kan als 
volgt zijn:

- Het traject richt zich op sociale activering.
- Het traject richt zich op toeleiding naar werk.
- Het traject richt zich op bemiddeling naar werk.
- Geen vervolg binnen Wereldwerk, indien mogelijk 
doorverwijzing naar andere instanties.

Het laatste komt voor wanneer er bijvoorbeeld ern-
stige psychische of psychiatrische problemen zijn en 
de deelnemer daar eerst voor behandeld moet worden.

Een traject gericht op sociale activering heeft de 
volgende (eind)doelen:

- De deelnemer is zelfstandig in staat contacten 
te leggen en zijn netwerk uit te breiden.

- De deelnemer is in staat zelfstandig activiteiten 
buitenshuis te vinden en uit te voeren.

- De deelnemer heeft minimaal één activiteit 
buitenshuis.

Een traject gericht op toeleiding naar werk heeft de 
volgende (eind)doelen:

- De deelnemer kan doorstromen naar relevante 
scholing of een (on)betaalde werkplek.

- De deelnemer heeft inzicht in de arbeidsmarkt.
- De deelnemer heeft relevante stage- of werk-

ervaring.
- De deelnemer heeft werkvaardigheden 

ontwikkeld.
- De deelnemer heeft zijn sollicitatievaardigheden 

ontwikkeld.
- De deelnemer heeft inzicht in algemene arbeids-

voorwaarden.  

Training Empowerment

Doelen:           De deelnemer heeft inzicht gekregen op 
de antwoorden van de volgende vragen: 
Wat kan ik? Wie ben ik? Wat wil ik?
De deelnemer heeft geleerd stil te staan 
bij deze vragen en kan hier over 
vertellen/presenteren.

Duur:                8 dagdelen

Aantal 
deelnemers:  maximaal 10

Lesmethode: Voor deze training is een lesmethode 
van Movisie gebruikt. Het materiaal is 
samengesteld door Movisie in het kader 
van het project: 1001 Kracht. 
VluchtelingenWerk Zaanstreek-Waterland 
heeft toegang gekregen tot dit lesmate-
riaal door deel te nemen aan de 
train-de-trainer training ‘Empowerment 
voor vrouwen’.

5.4.2 Gesimuleerde werkomgeving
Ook gaat de deelnemer gedurende het voortraject 
meewerken in de gesimuleerde werkomgeving van 
Wereldwerk. Bij het kiezen van de werkplek wordt 
rekening gehouden met de interesses, kwaliteiten, 
wensen en de belastbaarheid van de deelnemer. Er 
wordt aangesloten bij wat de deelnemer al kan. Voor-
beelden van werkplekken zijn: de fietsenreparatie, 
winkel, receptie of meewerken in de tuin. Het doel van 
de gesimuleerde werkomgeving in deze fase van het 
traject is tweeledig. Voor de deelnemer zelf is het doel 
langzaam (weer) in een werkritme te komen, het zelf-
vertrouwen te vergroten en nieuwe mensen te leren 
kennen. Tevens laat de deelnemer door mee te werken 
zien wat hij kan. Het geeft inzicht in de belastbaar-
heid, de kwaliteiten, de vaardigheden en de ontwikkel-
punten van de deelnemer. Hierdoor kan er een beter 
advies voor het vervolgtraject worden gegeven. 
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Naam: Talal Bataineh
Geboortedatum: geboren in 1982
Land van herkomst: Jordanië
Beroep eigen land: Marketing en Sales Manager 
van een restaurant/supermarkt

Bij Wereldwerk heb ik aan verschillende activiteiten 
meegedaan, zoals: fotografietraining, Nederlandse les, 
sollicitatietraining en ‘Op de werkvloer’. Ik vond de 
trainingen erg leuk en leerzaam. 

De leukste training vond ik de sollicitatietraining. 
Dat was heel serieus en belangrijk voor mij. Daar heb 
ik erg veel geleerd. Tijdens alle trainingen wordt alleen 
maar Nederlands gesproken, waardoor je Nederlands 
verbetert. Bij de fotografietraining heb ik geleerd mijn 
mening te geven en samen met elkaar een keuze te 
maken. Bijvoorbeeld voor de beste foto.

Bij Wereldwerk heb ik bij de receptie gewerkt. Ik 
moest dan de telefoon beantwoorden en informatie 
geven of doorgeven aan de medewerkers. Verder 
moest ik zorgen voor thee en koffie voor de cursisten. 
Bij de receptie werkte ik samen met een begeleider 
(vrijwilliger). Dit was echt teamwork omdat we samen 
dingen gingen beslissen. Ondertussen ben ik begon-
nen aan mijn BBL opleiding verzorgende niveau 3. 
Deze duurt ongeveer 1.5 jaar. 
Het belangrijkste vond ik mijn coach Vanessa 
(stagiaire). Ik werd door haar gemotiveerd. 
Zij vond dingen waarvan ik nooit had gedacht dat ik 
ze kan doen, zoals computerles geven.



DOELEN

Deelnemer heeft zijn netwerk vergroot

Deelnemer heeft zijn sociale vaardigheden 
ontwikkeld

Deelnemer heeft zijn Nederlandse 
taalvaardigheid ontwikkeld

Deelnemer	kan	beter	omgaan	met	stress	en	
spanning

Deelnemer	heeft	zijn	sollicitatievaardigheden	
ontwikkeld

Deelnemer	heeft	zijn	werkvaardigheden	
ontwikkeld

Deelnemer	heeft	een	goed	beeld	van	de	
Nederlandse	arbeidsmarkt

Deelnemer	kan	zich	presenteren	en	profileren

Deelnemer	heeft	een	werkritme	ontwikkeld

Deelnemer	heeft	computervaardigheden	
ontwikkeld

IN TE ZETTEN ACTIVITEITEN

• Cursus voor deelnemers met en zonder vluchteling achtergrond, zoals naailes of samen koken
• Vrijwilligerswerk/externe stage

• Individuele coaching door trajectbegeleider
• Meewerken in gesimuleerde werkomgeving Wereldwerk

• Meewerken in gesimuleerde werkomgeving Wereldwerk
• Nederlandse taalles

• Individuele coaching door trajectbegeleider
• Creatieve activiteiten, zoals schilderen of mozaïek maken
• Training Stress relief

• Individuele coaching door trajectbegeleider
• Training Solliciteren

• Individuele coaching door trajectbegeleider
• Training ‘Op de werkvloer’
• Meewerken in gesimuleerde werkomgeving Wereldwerk
• Vrijwilligerswerk of externe stage

• Werkbezoeken aan diverse bedrijven
• Gastsprekers van bedrijven
• Filmpjes en ander beeldmateriaal over beroepen
• Snuffelstages

• Individuele coaching door trajectbegeleider
• Empowerment training
• Training Solliciteren

• Meewerken in gesimuleerde werkomgeving Wereldwerk
• Externe stage of vrijwilligerswerk

• Computerles
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Een traject gericht op bemiddeling naar werk heeft de 
volgende (eind)doelen:

- De deelnemer heeft zijn sollicitatievaardigheden
vergroot.

- De deelnemer heeft gesolliciteerd met onder-
steuning van de trajectbegeleider.

- De deelnemer is gestart in een betaalde baan of 
leerwerktraject.

Per individuele deelnemer wordt bepaald wat de eind-
doelen en subdoelen zijn. Er wordt een trajectplan op 
maat gemaakt. Geen enkel traject ziet er hetzelfde uit. 
In onderstaande tabel staan een aantal voorbeelden 
van doelen en activiteiten die in een traject kunnen 
worden ingezet.

Tabel 3: Voorbeelden van doelen en activiteiten
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5.5 Leerwerkplek
Elke deelnemer gaat één of meerdere dagdelen 
werkervaring opdoen. Dit kan in de werkomgeving 
van Wereldwerk zijn of een externe stageplek of 
vrijwilligersbaan. De leerwerkplek moet aansluiten  
bij de interesses, capaciteiten en belastbaarheid van 
de deelnemer. In de eerste fase ‘Meedoen’  wordt de 
aandacht gericht op wat de deelnemer al kan. Het 
zelfbeeld wordt zo versterkt en het zelfvertrouwen 
vergroot. In de fase ‘Ontwikkelen’ kunnen de werk-
zaamheden worden aangepast aan wat de deelnemer 
nog wil leren en ontwikkelen. In de fase ‘Oriënteren’ 
is het ideaal als de deelnemer snuffelstages kan doen 
op werkplekken die bij zijn/haar competenties en 
capaciteiten passen. In de laatste fase ‘Doorstromen’ 
solliciteert de deelnemer naar een (on)betaalde werk-
plek of stageplek passend bij zijn einddoel.

5.6 Trainingen en lessen
Het volgen van trainingen en lessen is een belangrijk 
onderdeel van het traject. In de fase ‘Meedoen’ volgen 
alle deelnemers de training ‘Empowerment’ (zie 
pagina 14). In de fasen ‘Ontwikkelen en Oriënteren’ 
wordt er meer maatwerk geboden. Het is belangrijk 
dat er geen standaard lespakket vooraf wordt gecre-
eerd, maar dat de trainingen en lessen aansluiten bij 
de vraag en de leerbehoeften van de deelnemers. 
In de rechterkolom van deze pagina en op pagina 20 
volgt een beschrijving van de trainingen en lessen die 
zijn uitgevoerd binnen Wereldwerk:

Training ‘Op de werkvloer’

Doelen:           Deelnemers kennen Nederlandse werk
waarden. Deelnemers weten wat er van 
hen wordt verwacht op de werkvloer en 
kunnen bijbehorende (communicatieve) 
vaardigheden inzetten.

Duur:                8 tot 10 dagdelen

Aantal 
deelnemers:  maximaal 12

Lesmethode: Voor deze training is de lesmethode
 ‘Taal voor Arbeid’ van IVIO- Didactiek 
gebruikt. De methode is geschikt voor 
mensen met een laag taalniveau. Het 
uitstroomniveau is vergelijkbaar met het 
Europese eindniveau A1, op weg naar A2. 
Voor de methode wordt gebruik gemaakt 
van concrete situaties die vaak voorko-
men op de werkvloer. De situaties zijn 
herkenbaar en de taal die wordt aange-
leerd kan meteen in werksituaties worden 
toegepast. Elke module gaat in op de 
taalmoeilijkheden rondom een bepaalde 
competentie. Voorbeelden zijn communi-
ceren, presenteren, netwerkgesprekken 
voeren en veilig en gezond werken. Per 
module is een boekje beschikbaar met 
bijbehorende handleiding voor de trainer.

Training ‘Werken in een team’

Doelen:           De deelnemer werkt samen met anderen 
in een team. De deelnemer kent eigen 
sterke kanten en ontwikkelpunten bij het 
samenwerken met groepsgenoten.

Duur:                8 tot 10 dagdelen

Aantal 
deelnemers:  maximaal 12

Lesmethode: De training is ontwikkeld door medewer-
kers van Wereldwerk. De deelnemers 
maken gezamenlijk een fotoboek met 
tekst. Zij gaan hierdoor werken als een 
projectteam. Het team wordt begeleid 
door de trainer. Deelnemers bepalen zelf 
het thema van het boek en hoe het er uit 
komt zien. Hierdoor leren deelnemers 
meer initiatief nemen.
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Nederlandse les

Doelen:           De deelnemer verbetert zijn Nederlandse
taalvaardigheid.

Duur:              Wekelijks gedurende het gehele traject

Aantal 
deelnemers:  maximaal 15

Lesmethode: Voor de Nederlandse les wordt gebruik 
gemaakt van de lesmethode ‘Stap 2’ van 
Intertaal. Stap is een lesmethode voor 
Nederlands voor anderstaligen. Veel 
deelnemers hebben gedurende hun 
inburgering gebruik gemaakt van de 
lesmethode ‘Stap 1’. Stap 2 sluit daar dus 
mooi op aan. ‘Stap 2’ traint deelnemers 
om het taalniveau A2 te bereiken.

Computerles

Doelen:           De deelnemer verbetert zijn computer-
vaardigheden.

Duur:              Wekelijks gedurende het gehele traject

Aantal 
deelnemers:  maximaal 6

Lesmethode: Tijdens deze cursus wordt gebruik 
gemaakt van een boek van PC Senior:   
“Microsoft Office 2010 voor senioren”. 
Dit boek is helder geschreven en leert 
de deelnemers de belangrijkste functies 
van Word, Excel, PowerPoint en Outlook. 
Meer informatie is te vinden op de bij-
behorende website www.pcsenior.nl

Training ‘Omgaan met stress’

Doelen:           De deelnemer weet wat stress is en hoe 
stressklachten ontstaan. De deelnemer 
heeft inzicht in eigen klachten en stres-
soren. De deelnemer kan technieken voor 
stressreductie toepassen.

Duur:                De training omvat twee dagdelen. Eind 
van het tweede dagdeel maken de deel-
nemers een actieplan. Na 6 weken is er 
een terugkombijeenkomst. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt besproken hoe de 
deelnemers het actieplan in de praktijk 
hebben gebracht.

Aantal 
deelnemers:  maximaal 10

Lesmethode: De training is ontwikkeld door medewer-
kers van Wereldwerk. Deelnemers krijgen 
voorlichting over wat stress is en wat 
het met je lichaam doet. Zij gaan in kaart 
brengen welke klachten zij zelf ervaren 
en waardoor deze tot stand komen. Door 
middel van oefeningen ervaren deel-
nemers hoe zij stressklachten kunnen 
verminderen.

Training ‘Solliciteren’

Doelen:           De deelnemer weet wat solliciteren 
inhoudt. De deelnemer heeft inzicht in 
eigen kwaliteiten en vaardigheden met 
betrekking tot het solliciteren. De deel-
nemer beheerst de vaardigheden om te 
kunnen solliciteren.

Duur:               2 x 8 dagdelen

Aantal 
deelnemers:  maximaal 12

Lesmethode: De training is ontwikkeld door medewer-
kers van Wereldwerk. De training omvat 
acht dagdelen basistraining en acht dag-
delen gevorderden training. Veel deelne-
mers hebben nog geen enkele kennis van 
het sollicitatieproces. In de basistraining 
maken deelnemers daarom eerst kennis 
met de begrippen die horen bij het sollici-
teren. In de gevorderden training gaan de 
deelnemers zelf aan de slag met o.a. het 
maken van een CV, sollicitatiebrief en met 
het oefenen van een sollicitatiegesprek. 
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5.7 Gastsprekers en bedrijfsbezoeken
Ook een belangrijk onderdeel in het traject zijn 
de bezoeken aan bedrijven en het uitnodigen van 
gastsprekers die komen vertellen over hun bedrijf of 
over een specifiek thema. Elke maand wordt er een 
reguliere training vervangen door een bezoek aan een 
bedrijf of door een gastspreker. Deelnemers komen 
op deze manier in contact met diverse bedrijven en 
beroepen en krijgen hierdoor een beter beeld van de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Voorbeelden van bedrijven 
die hieraan hebben meegewerkt zijn: Gamma, IKEA, 
Waternet, Saen professionals en Hornbach Bouw-
markt. Ook is met de deelnemers een bezoek gebracht 
aan de bibliotheek en aan de banenmarkt van het 
UWV. Er zijn bovendien drie voorlichtingen geweest 
van de GGD over thema’s die te maken hadden met 
gezond werken.

5.8 Activiteiten gericht op participatie
Om participatie te bevorderen zijn verschillende cur-
sussen georganiseerd voor deelnemers met en zonder 
vluchtelingachtergrond. Deelnemers participeerden in 
een cursus als onderdeel van hun traject. Buurtbewo-
ners en andere geïnteresseerden werden uitgenodigd 
om ook deel te nemen. Doel van de cursussen is con-
tact leggen tussen Nederlanders en vluchtelingen. Het 
vaak geringe netwerk van vluchtelingen wordt op deze 
manier uitgebreid. Zo hebben deelnemers heerlijke 
gerechten gemaakt tijdens ‘Werelds koken’. Elke week 
kwamen er gasten eten: buurtbewoners, familieleden, 
mensen van andere stichtingen, uit de politiek en het 
bedrijfsleven. Ook zijn er prachtige mozaïek werkstuk-
ken gemaakt tijdens de cursus ‘Mozaïeken’ en werden 
er diverse cursussen ‘Handwerken’ uitgevoerd. Gemid-
deld heeft elke deelnemer na afloop van een cursus 
duurzaam contact met twee mensen.

Foto: Samen werd een wandkleed gemaakt.

5.9 Evaluatie en rapportage
Elke drie maanden is er een evaluatiemoment. De 
trajectcoördinator bekijkt samen met de deelnemer 
en zijn trajectbegeleider hoe het gaat en of het traject 
moet worden bijgestuurd. Er vindt een evaluatiege-
sprek plaats. In dit gesprek komen de volgende zaken 
aan bod. 

5.9.1 Huidige stand van zaken
Hoe is de situatie nu? Waar is de deelnemer op dit 
moment mee bezig? Hoe wordt dit ervaren? Welke 
problemen spelen er nu?



Maand

1 t/m 2

3 t/m 6

7 t/m 10

10 t/m 14

Evaluatie

Na	twee	maanden	
voortgangsgesprek

In	maand	6	
voortgangsgesprek

In	maand	10	
voortgangsgesprek

In	maand	14	
eindgesprek

Rapportage

Adviesrapport	voor	
vervolg	traject	

Tussentijdse	
rapportage

Tussentijdse	
rapportage
Plan	van	aanpak	voor		
uitstroom

Eindrapportage
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Tabel 4: Overzicht evaluatiemomenten en rapportages

5.10 Afronding en nazorg
Gemiddeld wordt het traject afgerond na 14 maanden. 
Wanneer een deelnemer eerder uitstroomt naar werk 
of scholing wordt het traject ook eerder afgerond. 
Wanneer een deelnemer na 14 maanden nog niet is 
toegekomen aan alle fasen van de MOOD-methode 
wordt het traject verlengd. Dit gaat in overleg met de 
consulent van de gemeente.

Het traject wordt afgerond met een laatste evaluatie-
gesprek en een eindrapportage. Indien nodig wordt er 
een warme overdracht gedaan naar de nieuwe leer- of 
werkplek. Gedurende een half jaar is er nazorg. De 
trajectbegeleider is telefonisch bereikbaar voor de 
deelnemer of de nieuwe werkgever. Bij moeilijkheden 
wordt er ingegrepen om uitval te voorkomen. De deel-
nemer heeft gedurende deze fase ook de mogelijkheid 
om met vragen naar het spreekuur van Wereldwerk 
te komen. Deelnemers die nog solliciteren of weer 
moeten solliciteren kunnen ook gebruik maken van 
ondersteuning op het spreekuur.

5.9.2 Terugblikken
Het is goed om tijdens het gesprek het gehele traject 
vanaf het begin nogmaals te doorlopen. De doelen 
die de deelnemer aan het begin van het traject had 
worden besproken, evenals de manier waarop hieraan 
is gewerkt en hoe de deelnemer er op dit moment 
voor staat. Ook kan er aandacht worden besteed aan 
hoe de deelnemer het traject en de begeleiding heeft 
ervaren.

5.9.3 Vooruitblikken
Tijdens het gesprek worden ook de doelen die de 
deelnemer nog heeft besproken. Hoe pakt de deelne-
mer zelf deze doelen aan? Er worden eventueel samen 
met de deelnemer nieuwe doelen voor de komende 
periode besproken. Ter sprake wordt gebracht hoe de 
ervaringen en vaardigheden die hij tot nu toe heeft 
opgedaan in de toekomst ook in andere situaties kun-
nen worden ingezet. Net zo goed als de sterke kanten, 
komen ook de zwakke kanten van het functioneren 
van de deelnemer aan bod. Deze moeten echter min-
der nadruk krijgen; de nadruk ligt op de bekrachtiging 
van de sterke kanten.

Van dit gesprek wordt een rapportage gemaakt. De 
rapportage wordt gestuurd aan de consulent van de 
gemeente. Indien nodig volgt overleg met de con-
sulent. Er kan voor worden gekozen een deel van de 
verkregen informatie alleen in de interne rapportage 
te verwerken in verband met de privacy van de deel-
nemer. De trajectbegeleider maakt een inschatting 
welke informatie functioneel is. 

Een hulpmiddel om de voortgang van de deelnemer in 
kaart te brengen is het evaluatieformulier voor werk-
vaardigheden. In dit formulier staan de belangrijkste 
vaardigheden en per vaardigheid kan een score van 1 
t/m 5 worden ingevuld. 
U kunt dit formulier ontvangen door een e-mail te 
sturen naar: vluchtelingenwerk-zaanstad@svaz.nl.
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Naam: Maysoon Hasan
Geboortedatum: 18-12-1974
Land van herkomst: Irak
Beroep eigen land: Niet werkzaam

In Irak heb ik aan de universiteit gestudeerd. Ik heb 
de studie tot agrarische laborant gevolgd. Deze studie 
heb ik afgemaakt en ik heb mijn diploma behaald.
In Nederland heb ik momenteel nog geen baan. Ik heb 
wel stage gelopen bij de receptie van Wereldwerk en 
heb administratief werk gedaan. Dit heb ik gedaan 
omdat ik meer werkervaring wilde opdoen en ook 
wilde ik mijn taal verbeteren. Ik vind het leuk om met 
mensen in contact te komen en te helpen. Dit wil ik 
graag later ook in mijn werk doen. 
Bij Wereldwerk heb ik een computercursus gevolgd. 
Hier heb ik mijn computervaardigheid verbeterd. Ik 
vond het heel leuk om hier aan deel te nemen.
Momenteel volg ik een opleiding tot apothekersassi-
stente, dit duurt nog een jaar. Daarna wil ik graag in 
de apotheek gaan werken of iets als tolk gaan doen 
want het lijkt me heel leuk om mensen te helpen en in 
contact te komen met anderen. 

Begin februari 2012 is Maysoon gestart met haar stage 
in een apotheek. VluchtelingenWerk heeft Maysoon 
intensief begeleid bij het zoeken naar een geschikte 
stageplaats.
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6.1 Een veilige en open (gesimuleerde) 
        werkomgeving

Een van de randvoorwaarden om volgens de MOOD-
methode deelnemers te kunnen begeleiden is een 
gesimuleerde werkomgeving met een veilige en 
open werksfeer. Voor het project Wereldwerk is een 
centrum voor werk en participatie gecreëerd met 
een gemeenschappelijke ruimte, trainingslokalen, 
spreekkamers, kantoorruimtes en werklokalen. In de 
diverse werklokalen zijn activiteiten gestart waarin 
deelnemers werkervaring op kunnen doen. Zo is er 
een computerreparatie, een fietsenreparatie, een win-
kel met tweedehands spullen en een gemeenschap-
pelijk (groente)tuin. Ook werken er deelnemers mee 
bij de administratie en bij het verzorgen van lunch, 
koffie en thee. Er is een werkomgeving gesimuleerd, 
waarin deelnemers meewerken als medewerkers van 
Wereldwerk. Deelnemers voelen zich daardoor geen 
‘cliënt’, maar een ‘collega’ of  ‘medewerker’. Op de 
werkvloer is er geen onderscheid tussen deelnemers 
(cliënten) en medewerkers (vrijwilligers, stagiaires en 
beroepskrachten). Zo wordt er bijvoorbeeld gezamen-
lijk geluncht en zijn er gezamenlijke vergaderingen.
Iedereen is gelijk, dat is de basis van de methode. 
Hierdoor kan een deelnemer zich optimaal ontwik-
kelen en laten zien waar zijn krachten liggen. Het cre-
eren van een veilige werkomgeving is daarom cruciaal 
voor het slagen van de methode. Om te kunnen leren 
moet je fouten durven maken. Alleen in een open 
en respectvolle werkomgeving  kan de deelnemer 
zich kwetsbaar opstellen en zich daardoor optimaal 
ontwikkelen.   

6.2 Werkplekken
In principe maakt het niet uit welke werkplekken er 
beschikbaar zijn om volgens de MOOD-methode te 
kunnen werken. De werkplekken bij Wereldwerk zijn 
ontstaan enerzijds uit de vraag van deelnemers en 
anderzijds uit het aanbod van vrijwilligers. Zo was er 
bijvoorbeeld onder de cliënten veel vraag naar spullen 
uit de tweedehands winkel en waren er veel deelne-
mers die graag met computers wilden werken. De 
(groente)tuin werd opgestart door een vrijwilliger.

6.3 Een divers team
VluchtelingenWerk is een professionele vrijwilligers-
organisatie. Ook binnen het project Wereldwerk zijn 
vrijwilligers en stagiaires ingezet voor de begeleiding 
van de deelnemers. Ook andere werkzaamheden bin-
nen het project, zoals organisatorische ondersteuning 
en baliewerkzaamheden worden door vrijwilligers 
uitgevoerd. De vrijwilligers hebben allemaal diverse 
achtergronden en nemen daarmee ieder hun eigen 
kennis en ervaring mee. De verschillende stagiaires 
die als trajectbegeleider in het project hebben ge-
werkt, deden de opleiding HBO Maatschappelijk Werk 
& Dienstverlening, HBO Psychologie, HBO Case-
management en HBO Sociaal Pedagogische Hulpver-
lening. De vrijwilligers worden begeleid en aange-
stuurd door beroepskrachten. Het team beroepskrach-
ten van Wereldwerk was ook divers in achtergrond. 
Binnen het team werkten een maatschappelijk werker, 
een loopbaanbegeleider, een antropoloog, een trainer 
en een P&O medewerker. De diversiteit in medewer-
kers maakte dat er een compleet team in huis was dat 
beschikte over alle nodige kennis en competenties.

6.4 Werken met vrijwillige medewerkers
Door de inzet van vrijwilligers kan er meer aandacht, 
energie en een ruimer aanbod worden geboden aan 
de deelnemers. Door de huidige bezuinigingen krijgen 
beroepskrachten steeds minder tijd om het werk uit 
te voeren. Vrijwilligers kunnen meer tijd investeren 
in een deelnemer. Tevens breiden deelnemers hun 
netwerk uit door de contacten met vrijwilligers. 

De enthousiaste en betrokken vrijwilligers en sta-
giaires hebben het project gedragen en uitgevoerd. 
Belangrijk is dus om veel te investeren in de mede-
werkers. Dit door middel van werkbegeleiding en 
training, maar ook door het creëren van een veilige en 
prettige sfeer. Het voelt misschien onwennig om de 
dag te beginnen met een half uur koffiedrinken, maar 
het draagt bij aan teambuilding en een ontspannen en 
prettige werksfeer.

6. Randvoorwaarden en succesfactoren
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op basis van individuele inkoop een traject voor een 
cliënt konden afnemen. Dit bood uiteindelijk echter
weinig zekerheid. Het financiële risico voor de 
verkoop van trajecten lag geheel aan de zijde van 
VluchtelingenWerk. 
De economische crisis, waardoor de budgetten voor 
re-integratie en sociale activering drastisch werden te-
ruggeschroefd, deed de rest. De instroom van cliënten 
was daardoor lager dan gepland en verwacht. 
Met betrekking tot de financiering zou een advies 
zijn om voor de start een stuur- of projectgroep te 
formeren waaraan een bestuurlijk medewerker van de 
gemeente zich committeert. Dit vergroot mogelijk de 
kans dat gemaakte afspraken worden nagekomen. 
Tevens is een advies dat men zich van te voren 
uitgebreid bezint op andere financieringsbronnen of 
samenwerkingspartners waardoor het financiële risico 
gespreid wordt. Uiteraard moet men zich informeren 
over het gemeentelijke beleid ten aanzien van 
dergelijke projecten, maar er ligt vaak een lange 
periode tussen het schrijven van het projectplan en 
het realiseren van het project. Daarin kunnen de 
inzichten en keuzes zomaar veranderen.  

6.6 Samenwerking met gemeente
Het was geen eenvoudige opgave om met de gemeen-
te in dit project samen te werken. WWB consulenten 
konden, zo was de afspraak, op basis van individuele 
inkoop een traject afnemen. Het bleek erg moeilijk het 
project bij de circa 35 consulenten voor het voetlicht 
te brengen. Een geplande presentatie voor consulen-
ten werd keer op keer afgezegd en de interne com-
municatie bij de gemeente leek niet in orde  te zijn. 
Teamleiders en consulenten die het project onder de 
aandacht zouden brengen waren overbelast, ziek, wer-
den overgeplaatst of zochten zelf een andere baan. 
Folders (ook digitale) werden niet goed verspreid. 
Mogelijk was er ook scepsis over het presteren van 
VluchtelingenWerk op het terrein van re-integratie, 
maar daar hebben we geen bewijs van kunnen vinden. 
Wethouders en ambtenaren van de afdeling inkoop 
waren enthousiast over het project, maar een con-
stante afname bleef uit.

In een aantal individuele gevallen is met WWB consu-
lenten heel constructief gewerkt. Over de rapporta-

Tips bij het werken met vrijwilligers en om de werk-
sfeer goed te houden:
- De begeleiding van vrijwilligers en stagiaires is 

ook maatwerk. Bied begeleiding die iemand 
prettig vindt en nodig heeft. 

- Om de sfeer goed te houden is het heel belangrijk
om conflicten op tijd de kop in te drukken. Eerst 
betrokkenen stimuleren om het onderling op te 
lossen en ingrijpen/bemiddelen wanneer dit niet 
lukt. 

- Voer een goed wervings- en selectiebeleid. 
Wanneer blijkt dat het niet werkt met een vrijwil-
liger, dan is het heel belangrijk om het op tijd aan 
te kaarten en indien nodig afscheid te nemen van 
de vrijwilliger. Werk daarom altijd met een proef-
periode en plan evaluatiemomenten in.

- Wereldwerk is gestart met een heel nieuw team 
van vrijwilligers. Een tip is om ook te starten 
met vrijwilligers die al langer bij de organisatie 
betrokken zijn. Dit maakt het inwerken van de 
nieuwe vrijwilligers makkelijker. Ook worden op 
die manier de nieuwe vrijwilligers automatisch 
in contact gebracht met vrijwilligers van andere 
afdelingen en projecten. Dit bevordert samenwer-
king binnen de organisatie.

- Maak optimaal gebruik van de kennis, ervaringen 
en ideeën van vrijwilligers. Vrijwilligers reageren 
meestal op een specifieke vacature, maar hebben 
vaak meer in huis dan wat blijkt uit een eerste 
gesprek. 

6.5 Financiering
Middels fondsenwerving was een bedrag gerealiseerd 
waarmee het project goed gestart kon worden. Voor 
het verwerven van reguliere inkomsten gedurende 
de projectperiode was het echter noodzakelijk met 
de gemeenten tot goede afspraken te komen over de 
afname van een minimum  aantal trajecten. 
Door de regelgeving was het afsluiten van een 
contract met de gemeenten waar VluchtelingenWerk 
actief was niet mogelijk. Er golden op dat moment 
strenge aanbestedingsregels waardoor er niet zomaar 
een overeenkomst kon worden aangegaan. Dit was 
overigens nog niet het geval toen het projectplan 
werd geschreven. Er werd uiteindelijk gekozen voor 
een overeenkomst waarbij gemeenteconsulenten 
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Een aantal krachten van de MOOD-methode zijn: 
- Het aanbieden van maatwerk. Hierdoor kan 

iedere deelnemer die wil, meedoen.
- De eerste twee fasen ‘Meedoen’ en ‘Ontwikkelen’ 

zijn zeer waardevol. Door deze fasen is de me-
thode vooral effectief voor deelnemers met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt.

- De deelnemers werken tussen de beroepskrach-
ten in een gesimuleerde werkomgeving binnen 
het pand van Wereldwerk. Daardoor voelen zij 
zich een ‘collega’ en niet een ‘cliënt’. Dit heeft 
een zeer positief effect op het zelfvertrouwen van 
de deelnemers. Hierdoor is de afstand naar een 
nieuwe werkomgeving verkleind.

- De werkwijze binnen Wereldwerk is niet top-down
maar bottom-up. Deelnemers die potentie heb-
ben om mee te denken over de organisatie of 
onderdelen daarvan worden daartoe uitgedaagd. 

- De methode heeft o.a. als uitgangspunt aanslui-
ten bij wat goed gaat. Hierdoor worden de 
krachten van deelnemers benadrukt. Dit heeft het 
gevoel van eigenwaarde van deelnemers vergroot.

- Het Nederlandse taalniveau van de deelnemers 
is zichtbaar verbeterd. Onder andere door de 
dagelijkse gesprekken met vrijwilligers, leren 
deelnemers dat ze zich niet hoeven te schamen 
voor hun Nederlandse taalniveau. 

- Door het contact met Nederlanders bij Wereld-
werk, is bovendien het sociale netwerk van de 
deelnemers netwerk vergroot.

Wanneer de methode zonder vrijwilligers wordt uitge-
voerd, moeten beroepskrachten genoeg tijd hebben 
om te investeren in deelnemers, ook voor een gezellig 
gesprek. Vanwege het intensieve karakter, raden wij 
sterk aan de MOOD-methode uit te voeren met vrij-
willigers en/of stagiaires.

De afgelopen jaren zijn de thema’s werk en participa-
tie nog relevanter geworden. Door het huidige poli-
tieke klimaat zullen vluchtelingen zich mogelijk nog 
minder welkom voelen. Door het huidige economische 
klimaat zullen vluchtelingen nog minder snel werk vin-
den. Terwijl de financieringsmogelijkheden afnemen, 
neemt de noodzaak om juist kwetsbare groepen te 
ondersteunen alleen maar toe.

ges van VluchtelingenWerk was men erg te spreken. 
Deze werden als compleet, persoonlijk en betrokken 
betiteld. 
Het advies: breng eerder behaalde resultaten in beeld, 
lobby, heb veel geduld, investeer in de relatie met ten 
minste enkele consulenten. Reageer alert op kritische 
vragen en opmerkingen. Zoek de samenwerking op 
voor het beste resultaat. 

6.7 Samenwerking met werkgevers
Het vinden van stageplekken/werkplekken en het aan-
gaan van samenwerking met het bedrijfsleven bleek 
lastiger dan van tevoren gedacht. Ook is er te weinig 
contact geweest met uitzendbureaus. Een aantal 
bedrijven heeft wel meegewerkt aan bedrijfsbezoeken 
en gastcolleges.  
Doordat er pas laat in het traject wordt gewerkt aan 
doorstromen naar werk/stage/scholing, is de tijd 
om een nieuwe plek te vinden kort. De kans dat een 
deelnemer doorstroomt in een baan of leerwerkplek 
is daardoor kleiner. Wanneer er een netwerk van 
werkgevers is, kan dit succesvolle uitstroom juist weer 
vergroten. Vooral in de huidige tijd, waarin er veel 
concurrentie op de arbeidsmarkt is, is samenwerking 
met werkgevers en uitzendbureaus cruciaal.
Gedurende het traject wordt er gewerkt aan oriëntatie 
op de arbeidsmarkt. Toch hebben lang niet alle deel-
nemers na de fase ‘Oriënteren’ duidelijk wat zij willen 
en kunnen. Voor deze deelnemers zou het effectief 
zijn om het keuzeaanbod te beperken. Dit zou kunnen 
door een samenwerking met bedrijven uit diverse 
branches. De deelnemer kan dan een keuze maken uit 
bijvoorbeeld techniek, bouw, zorg of horeca.

6.8 Krachten MOOD-methode
De MOOD-methode is een nieuwe aanpak speciaal 
ontwikkeld als begeleidingsmethodiek binnen het 
project Wereldwerk. Tevens is de MOOD-methode 
oorspronkelijk bedacht voor vluchtelingen. In de 
praktijk blijkt deze ook te werken voor vrijwilligers 
niet afkomstig uit deze doelgroep. Daarmee kan de 
methode worden aanbevolen voor alle organisaties 
die zich bezig houden met sociale activering en/of 
voorbereiding op werk. 
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7. Bronnenlijst
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Een pakket met de volgende bijlagen sturen wij u op aan-
vraag toe als aanvulling op dit handboek. 
Om de bijlagen te ontvangen kan u een e-mail sturen 
naar: vluchtelingenwerk-zaanstad@svaz.nl. 

A. Organogram Wereldwerk
B. Functieprofielenboek Wereldwerk
C. Extra informatie trajectbegeleiding van MOOD fases
D. Checklist traject Wereldwerk
E. Intakeformulier Wereldwerk 
F. Overeenkomst traject Wereldwerk
G. Format trajectplan 
H. Checklist voortgang vaardigheden

Meer informatie: 
Stichting VluchtelingenWerk Amstel tot Zaan
Locatie Zaanstreek - Waterland
Jufferstraat 6
1508 GE  Zaandam
Tel: 075-8200219 / 075-6173297
E-mail: vluchtelingenwerk-zaanstad@svaz.nl

8. Bijlagen


