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Vluchteling op de

werkvloer

 - workshop

Het doel van deze workshop is om jou en je collega’s kennis en tools aan te reiken over het
werken met vluchtelingen zodat de samenwerking verbetert. Je volgt deze workshop omdat je
meer wilt weten over de achtergrond van jouw collega, of medewerker, met een andere
culturele achtergrond. Je wilt weten waar je misschien tegen aan gaat lopen en hoe je hier het
beste mee om kunt gaan.    

RESULTAAT Wanneer vluchtelingen in

Nederland gaan werken krijgen ze te maken

met verschillen in omgangsvormen,

werknemersvaardigheden en regels, zowel

geschreven als ongeschreven. Om te komen

tot een goede werkrelatie is het niet alleen

van belang dat de vluchteling kennis

opdoet over de Nederlandse werkcultuur.

Het is ook van belang dat jij als collega

kennis opdoet over de statushouder en je

ook bewust wordt van de onderdelen in de

Nederlandse cultuur die we als

vanzelfsprekend beschouwen, maar dat

voor een ander wellicht niet zijn. Door het

vergroten van de kennis en meer besef van

de achtergrond van een statushouder als

collega is het resultaat van een succesvolle

plaatsing groter.

HOE Deze workshop van anderhalf tot twee

uur is een eerste introductie. De trainer

geeft informatie over de weg die

vluchtelingen afleggen voor ze een leven in

Nederland op kunnen bouwen. Ook neemt

de trainer je mee in de gebruiken en

omgangsvormen die mensen uit andere

culturen hebben en hoe deze lijken op, of

juist verschillen van, de

werknemersvaardigheden die je zelf

gewend bent. Je leert dat wanneer je

aandacht hebt voor de taal, de

omgangsvormen en (ongeschreven) regels,

dat dit helpt in het contact tussen jou en de

collega met een andere culturele

achtergrond. Je krijgt praktische tips mee

die je direct in de praktijk kunt brengen. 

 

WAT komt er in de workshop Vluchteling op

de werkvloer aan bod:

1.Kennisoverdracht over de vlucht, de

asielprocedure en vestiging in de

gemeente

2.Communicatie met mensen die de taal

slechts beperkt beheersen

3.Culturele verschillen in

werknemersvaardigheden

4.Recht om te werken met een vergunning

bepaalde tijd 

5.Regelgeving en subsidie-

mogelijkheden voor werkgevers

 

 

 

De workshop Vluchteling op de werkvloer

heeft impact op de manier waarop jij

straks samenwerkt met je nieuwe collega.

Je zult na deze korte workshop merken dat

er over en weer meer begrip ontstaat.

Wanneer je verder de materie in wilt duiken

om je nieuwe collega of medewerker ook te

kunnen coachen op de werkvloer of

handvatten wilt ontvangen voor het

opbouwen van een vertrouwensband, dan

raden we een training cultuursensitief

werken aan.
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