
'
GRIP op werk' werkt

graag met u samen

 

VluchtelingenWerk Rotterdam



Samen maken we werk van werk

In het project 'GRIP op werk' werken VluchtelingenWerk en De Talentenpool samen met de Gemeente

Rotterdam. We willen, samen met u, voor eind 2019, 175 Rotterdamse vluchtelingen met een uitkering

voorbereiden op werken in Nederland. Zo kunnen Rotterdamse ondernemers de talenten van deze

vluchtelingen benutten en helpen we de nieuwkomers het beste uit zichzelf te halen! Zo kunt u helpen:

U biedt een Werkervaringsplek (WEP)
Een WEP laat zich het makkelijkst vergelijken met een stage. U biedt

de vluchteling een onbetaalde werkplek (16-36 uur per week) voor

maximaal 6 maanden.

Wat heeft u er aan?

een werkervaringsplek is een goed middel om nieuwe

medewerkers te werven;

draagt bij aan de MVO- en SRIO-doelen van de organisaties;

positieve impact op betrokkenheid van bestaande medewerkers;

nieuwe inzichten in werkprocessen, door een ‘frisse blik’;

daarnaast kunnen we bij succesvolle trajecten publiciteit zoeken.

 

De vluchteling:

leert hoe het vinden van werk en werken in Nederland gaat;

leert werknemersvaardigheden op te doen die in Nederland van

belang zijn;

doet vakgerichte kennis en ervaring op;

oefent de Nederlandse taal.

 

Het doel is natuurlijk om met bovenstaande ervaring ook echt betaald

werk te vinden. En ja natuurlijk, als u de vluchteling tijdens en of na

de werkervaringsplaats een betaalde baan wilt aanbieden dan kan

dat! Passend betaald werk gaat altijd voor.

 

Wilt u een WEP aanbieden? Bel of mail dan Sebastiaan Nijboer: 06

37193120 of snijboer@vluchtelingenwerk.nl

 

Projectleider GRIP: Radboud Fransen

rfransen@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Blaak 22

3011 TA Rotterdam

Uw medewerkers inzetten als vrijwillige arbeidscoach
VluchtelingenWerk is een vrijwilligersorganisatie. Iedere deelnemer

aan GRIP op werk wordt begeleid door een vrijwillige arbeidscoach die

ondersteunt bij haar/zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt. Onder

andere bij het sollicitatieproces en het ontdekken van de eigen

competenties. Het streven is een werkplek die passend is bij de

persoonlijke doelen en kwaliteiten van de vluchteling.

Wij bieden de arbeidscoaches begeleiding door een professionele

beroepskracht, trainingen, en intervisie met andere arbeidscoaches.

De werktijden kunnen flexibel worden ingezet en in overleg wordt ook

bepaald hoeveel mensen de arbeidscoach zal begeleiden. Lotte

Trienekens informeert u graag over de mogelijkheden uw

medewerkers in te zetten als arbeidscoach: 06 10144621 of 

ltrienekens@vluchtelingenwerk.nl

 

U biedt de mogelijkheid tot een bedrijfsbezoek
Voor sommige vluchtelingen is het nog niet helemaal duidelijke welke

richting ze in de toekomst op willen. Willen ze straks aan het werk, of

toch eerst nog een opleiding volgen? En wat voor werk dan, of wat

voor opleiding? Voor deze vluchtelingen kan het heel nuttig zijn om

eens te zien, horen, ruiken en proeven hoe het er bij werkgevers in

Nederland aan toe gaat. Door uw bedrijf open stellen voor een

bedrijfsbezoek van een (kleine) groep vluchtelingen geeft u hen

beeld hiervan.

Voor meer informatie: Iris van Beers - 06 12921645 of 

ivanbeers@vluchtelingenwerk.nl
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