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Mahmood (49) uit Iran is fietsenmaker

Vergroot jouw kans 
op een baan



Wil jij je kansen vergoten op een baan? VluchtelingenWerk Nederland kan je daarbij 
helpen. Doe mee aan het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP2). 

In het VIP2-traject* krijg je zes maanden 
begeleiding. Het traject bestaat uit verschillende 
onderdelen:

1. Samen met een arbeidscoach
In het VIP2-traject krijg je zes maanden 
individuele begeleiding van een ervaren 
arbeidscoach van VluchtelingenWerk. Hij of zij 
kan je helpen bij het vinden van een geschikte 
werkervaringsplek en jou begeleiden tijdens 
jouw stage of vrijwilligerswerk. Ook word je 
begeleid bij het schrijven van een actieplan en 
het opstellen van een goed cv. Zo bewandel je 
met hulp van de coach de juiste weg naar een 
baan. 

2.  Groepstraining van negen tot twaalf 
bijeenkomsten

In de groepstrainingen leer je hoe je jezelf kunt 
presenteren, hoe je solliciteert en hoe de 
Nederlandse arbeidsmarkt werkt.  
De onderwerpen waar je tijdens de training mee 
aan de slag gaat zijn:
• Jouw eigen kwaliteiten
•  Hoe sluiten jouw kwaliteiten aan bij de 

beroepen in Nederland?
• Het maken van een eigen actieplan 
• Het maken van een goed cv
• Jezelf leren presenteren
• Netwerken en solliciteren
•  Bedrijfscultuur in Nederland en 

werknemersvaardigheden
• Bedrijfsbezoek 3. Praktijkervaring opdoen

Naast de groepstrainingen maak je een actieplan 
om jouw kansen op een baan te vergroten. Je 
loopt een dag mee in een bedrijf of bezoekt met 
een groepje een bedrijf waar je voorlichting 
krijgt. Onder begeleiding van jouw arbeidscoach 
ga je stage lopen of vrijwilligerswerk doen dat 
past bij jouw wensen.

Op deze manier krijg je een beter beeld van een 
beroep in Nederland, doe je werkervaring op en 
ontwikkel je de vaardigheden die nodig zijn om 
een baan te vinden op de Nederlandse 
arbeidsmarkt. Ook kan het VIP2-traject helpen 
om vaktaal te leren. Hoe lang deze periode duurt 
is afhankelijk van jouw doel. Het streven is dat je 
begeleid wordt tot je een (on)betaalde baan of 
een opleiding hebt gevonden waarmee je echt 
verder kunt.

Wat heb je nodig om mee te doen?
• Je hebt de ambitie om te werken in Nederland
•  Je hebt de motivatie om het volledige traject 

van zes maanden te doorlopen
•  Je bent zo’n twee dagdelen per week 

beschikbaar
•  Je hebt voldoende kennis van de Nederlandse 

taal om de training te kunnen volgen
•  Je hebt een geldige verblijfsstatus (Asiel of 

Regulier)

Samiksha: “In de training leer ik 
hoe ik mijn netwerk kan vergroten 
en optimaal kan benutten bij het 

vinden van een baan.”

Deelnemer aan het woord
Charles (32) uit Nigeria is buschauffeur
“Ik wilde heel graag snel aan de slag. Het duurde 
niet lang voor ik samen met mijn arbeidscoach 
een werkplek vond bij een fabriek. Maar vlak 
voordat de papieren rond waren, zag ik een 
vacature voor mijn droombaan: buschauffeur. 
Daarvoor moest ik een opleidingstraject doen. 
Dat was zwaar, maar ik wilde het zó graag halen. 
Zonder mijn arbeidscoach was dit nooit gelukt. 
Zij stond klaar om samen oefenexamens te 
maken en ving me op als ik in een dipje zat. Dan 
gaf ze mij weer het vertrouwen om door te gaan. 
Dat vind ik echt goed aan VIP.”

Sharron (41) uit Jamaica is aan de slag als verzorgende

*VIP 2 is een vervolg op VIP. Dit eerste project liep van 2015 t/m april 2018.


