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Introductie 
 
De migratiecrisis in Europa wordt omschreven als de grootste humanitaire crisis sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Deze crisis heeft een aantal cruciale kwesties in het discours 
over internationale migratie aan het licht gebracht, vooral als het gaat om gedwongen 
migratie. De belangrijkste kwesties zijn: de rechten van vluchtelingen en asielzoekers, 
de verantwoordelijkheden van doorreis- en bestemmingslanden, en, wat nog 
belangrijker is, de rechten van vrouwen met een migratieachtergrond. Het begrip 
"vrouwen met een migratieachtergrond" is een overkoepelende term die kan verwijzen 
naar een reeks omstandigheden die van toepassing zijn op vrouwen van verschillende 
leeftijden die migreren: verschillen in wettelijke status (legaal in het land verblijvend, 
migrant zonder papieren of vluchteling) en een verscheidenheid in migratiereden 
(vrijwillige of gedwongen migratie). 
 
Vrouwen blijven een belangrijk deel van de internationale migranten uitmaken; de 
Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) schat dat ongeveer de helft van de 1 
miljard migranten in de wereld en de helft van de naar schatting 51 miljoen 
ontheemden, vrouwen zijn. Een begrip dat de centrale rol van gender in migratie vat, is 
de "vervrouwelijking van migratie". De vervrouwelijking van migratie gaat uit van drie 
principes: het eerste idee duidt op de kwantitatieve toename van de migratie van 
vrouwen; het tweede begrip houdt in dat migratie van vrouwen zichtbaar wordt in 
wetenschappelijke literatuur;  het derde perspectief conceptualiseert vervrouwelijking 
van migratie als een benadering die de genderdimensies van migratie aan de orde 
stelt. Hierin wordt de nadruk gelegd op de agency van vrouwen in de migratiecontext 
en op migratie als een instrument voor empowerment van vrouwen. 
 
Positief is dat migratie een middel is om de positie van vrouwen te versterken, want 
het biedt hen de kans hun economische situatie te verbeteren: als kostwinner en 
bijdrager aan het onderhoud van het huishouden. Tegelijkertijd kan migratie ook 
ontwrichtend werken omdat de economie voor migranten ongelijkheden repliceert 
die vrouwen discrimineren, omdat ze zowel vrouw als buitenlander zijn. Hierdoor 
worden zij vaak gedwongen om in sectoren met lage inkomens te werken. Bovendien 
worden vrouwen op de arbeidsmarkt geconfronteerd met loonverschillen tussen 
mannen en vrouwen, hebben ze beperkt toegang tot pensioenen en sociale 
bescherming en zijn ze zeer kwetsbaar voor uitbuiting en gendergerelateerd geweld. 
 
In de gehele EU is er een dringende behoefte om de economische integratie van 
vrouwelijke migranten te versterken, vooral wanneer gezinsredenen hun 
mogelijkheden beperken. Gezinsredenen kunnen een belemmering vormen in het 
leren van de nieuwe taal, het toetreden tot de arbeidsmarkt en het integreren in het 
sociale leven. Het Europees Migratienetwerk wijst in een studie uit 2019 op een aantal 
belemmeringen die "voor vrouwen vaak groter zijn" bij de toegang tot de 
arbeidsmarkt. Deze belemmeringen zijn: gebrek aan talenkennis, gebrek aan 
erkenning van kwalificaties, discriminatie bij aanwervingsprocedures of gebrek aan 
toegang tot kinderopvang. Deze obstakels worden niet alleen weerspiegeld door de 
grote genderkloof bij de integratie op de arbeidsmarkt, maar belemmeren ook  
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maatschappelijke integratie. Daarom is het van groot belang dat EU-lidstaten al in een 
vroeg stadium vrouwspecifieke ondersteuningskaders vaststellen. 
 
Bovenstaande bevindingen staan centraal in dit handboek, dat de aandacht wil 
vestigen op het belang van volwassenenonderwijs. Het ondersteunt professionals in 
het ontwikkelen van trainingsprogramma’s die rekening houden met de specifieke 
behoeften en omstandigheden van vrouwen met een migratieachtergrond in heel 
Europa. 
 
Onderwijs heeft een essentiële rol in de levens van volwassenen die afstand hebben tot 
maatschappelijke voorzieningen. Met de groeiende groep migranten binnen Europa, 
moet het onderwijssysteem voor volwassenen volledig worden herzien. Binnen de 
onderwijssector wordt volwassenenonderwijs beschouwd als secundair, als het gaat 
om bijscholing van professionals. Daarnaast zijn er binnen de sector van 
volwassenenonderwijs ongelijkheden: er wordt minder opleidingssteun geboden aan 
professionals die in informele gemeenschapsgerichte programma's voor 
volwassenenonderwijs werken dan wanneer het professionals betreft die in een 
formele setting werken. 
 
Het Handboek Basisvaardigheden is gericht op behoeften van professionals in het 
volwassenenonderwijs, die werken met vrouwen met een migratieachtergrond. Het 
ondersteunt hen bij het ontwikkelen van trainingen die op de behoeften van hun 
deelnemers zijn afgestemd. Het handboek is gecontextualiseerd naar situaties uit het 
dagelijks leven, zoals de omgang met anderen, solliciteren naar werk en het verwerven 
van kennis over alledaagse maar belangrijke administratieve procedures in Nederland. 
Het programma is laagdrempelig en kan worden afgesteld op individuele 
leerbehoeften en -doelen. De activiteiten zijn praktijkgericht, interactief en 
stimulerend. 
 
Het handboek bestaat uit twee afzonderlijke delen. Deel A richt zich op praktische 
activiteiten die tijdens een trainingsprogramma kunnen worden aangeboden 
deelnemers te ondersteunen bij het verwerven van basisvaardigheden. Deel A is 
onderverdeeld in 5 verschillende modules en elk deel omvat een inleiding tot de 
onderwerpen die worden besproken, plus 6 activiteiten. Deel B richt zich op de 
ontwikkeling van de competenties van professionals in het volwassenenonderwijs die 
werken met mensen met een migratieachtergrond. Dit onderdeel is verdeeld in 4 
hoofdstukken: hoofdstuk 1: de eigenschappen van de professional in het 
volwassenenonderwijs; hoofdstuk 2: ondersteunende omgevingen creëren; hoofdstuk 
3: faciliterende vaardigheden versterken; en hoofdstuk 4: intersectionaliteit begrijpen 
en gebruiken. Het Handboek is samengesteld door partners uit Nederland, 
Griekenland, Cyprus, Spanje, Italië en Malta als onderdeel van het project "Sociale en 
Economische Empowerment van vrouwen met een migratieachtergrond" (WINGS), 
dat werd gefinancierd in het kader van het Erasmus+ project van de Europese Unie.  
 
De situatie van vrouwen met een migratieachtergrond is in elk van deze landen 
verschillend, vooral wat betreft integratiebeleid en inburgeringsprogramma's. 
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Het toenemende aantal vrouwelijke migranten dat in de partnerlanden arriveert, 
vraagt om een nieuw soort interventie, afgestemd op de vraag van deze vrouwen. 
Daarom vormt dit Handboek de vertaalde versie die de Nederlandse context weergeeft 
waarin deze doelgroep leeft. Dit is de onderliggende motivatie voor dit Handboek. Het 
is samengesteld ter ondersteuning van iedereen die verandering willen brengen in het 
leven van minder bevoorrechte individuen, zoals vrouwen met een 
migratieachtergrond! 
 
Een paar woorden over het project 
Het WINGS-project heeft als doel de sociale en economische empowerment en 
inclusie van vrouwen met een migratieachtergrond te ondersteunen. WINGS realiseert 
dit doel door het aanbieden van hoogwaardige leermogelijkheden en door het 
opbouwen van capaciteit en competenties van professionals in het 
volwassenenonderwijs. Het WINGS-partnerschap wil de deelname van vrouwen met 
een migratieachtergrond aan het maatschappelijke en sociale leven stimuleren en 
verdraagzaamheid, wederzijds begrip en sociale cohesie bevorderen. 
 
De doelstellingen van het project zijn: vrouwen met een migratieachtergrond 
ondersteunen bij hun sociale en economische integratie en empoweren door middel 
van kwaliteitsvolle leermogelijkheden; professionals in het volwassenenonderwijs 
innovatieve tools aanreiken om het empoweren van de doelgroep te 
vergemakkelijken; transversale competenties van vrouwen met een 
migratieachtergrond ontwikkelen om socio-educatieve en persoonlijke groei te 
ondersteunen; beleidsoplossingen beïnvloeden waarbij migranten, en in het bijzonder 
vrouwen, centraal staan; nationale en Europese evenementen organiseren om 
kwaliteitsvol leren en de ontwikkeling van competenties te bevorderen; en het 
verspreiden van de uitkomsten van het project.  
Een samenwerkingsverband van Europese partners levert een scala aan activiteiten 
om deelnemers in staat te stellen actief deel te nemen aan het sociale en economische 
leven. Het samenwerkingsverband bestaat uit de leidende partner, Stichting 
Netwerkpro (Nederland), gevolgd door de partners Cooperativa sociale GLOCAL 
FACTORY (Italië); SYNTHESIS CENTER FOR RESEARCH AND EDUCATION (Cyprus); 
HIGHER INCUBATOR GIVING GROWTH AND SUSTAINABILITY (Griekenland); Gestión 
Estratégica e Innovación (Spanje); en Skills Zone Malta (Malta). 
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MODULE 1 | CULTURELE INDUCTIE 
 
Introductie 
Een belangrijke vraag die steeds weer opduikt wanneer men met interculturele 
communicatie te maken heeft is: wat is de daadwerkelijke definitie van cultuur? 
Definities van cultuur omvatten een brede variatie aan invalshoeken. Wanneer we 
deelnemers tijdens onze culturele inductieworkshops vragen om cultuur te 
omschrijven, spreken zij over: voedsel, religie, taal, muziek, regio of geografie, etniciteit, 
kleding, enzovoort. Meestal is er wel iemand die aarzelend zijn of haar hand opsteekt 
en zegt: "Ik denk dat cultuur meer is dan dat. Het zijn de dingen die we niet zien, zoals 
onze overtuigingen of opvattingen over gender." Beide zijn correct, want cultuur 
vertegenwoordigt de dingen die we zien, de tastbare, maar ook de ontastbare dingen. 
De ijsberg, een veelgebruikte metafoor om cultuur te beschrijven, is een goed 
voorbeeld om het tastbare en het ontastbare te illustreren. Wanneer men het over 
cultuur heeft, focussen de meeste mensen op het "topje van de ijsberg", dat geacht 
wordt 10% van het geheel uit te maken. De rest van de ijsberg, 90%, bevindt zich onder 
de waterlijn. 
 
Een gangbare definitie van cultuur is dat zij wordt gevormd door de gedeelde 
overtuigingen, waarden en aannames van een groep mensen die van elkaar leren dat 
hun gedragingen, houdingen en perspectieven de juiste zijn. De studie van cultuur kan 
worden ingericht volgens twee fundamentele thema's: diversiteit en verandering. De 
opvoeding en de omgeving van een individu is wat hem doet verschillen van andere 
culturen. De behoefte van mensen om zich aan te passen en te transformeren aan 
fysieke, biologische en culturele krachten om te overleven vertegenwoordigt het 
tweede thema, verandering. Het is helpend om cultuur te beschouwen op de volgende 
vijf wijzen: cultuur is aangeleerd en omvat vaste gewoonten/gebruiken; cultuur is 
gedeeld, wat betekent dat zij een groep definieert en in gemeenschappelijke 
behoeften voorziet; cultuur is dynamisch, wat betekent dat zij aan verandering 
onderhevig is; cultuur is adaptief, wat individuen helpt zich aan verschillende 
omgevingen aan te passen; en cultuur is symbolisch. 
 
Vrouwen kunnen in het leven voor meer uitdagingen komen te staan. Als migrerende 
vrouw in een vreemd land, met een andere cultuur, heb je mogelijk extra steun nodig.  
 
Dit deel is bedoeld om de ontmoeting en het wederzijds begrip tussen culturen te 
bevorderen. De nadruk ligt op de moeilijkheden, problemen en misverstanden die 
vrouwen met een migratieachtergrond in hun dagelijkse leven kunnen tegenkomen in 
de Nederlandse cultuur. We hebben enkele actuele onderwerpen geselecteerd die in 
de trainingsgroep besproken kunnen worden, ter voorbereiding op de activiteiten. Ze 
hebben betrekking op de Nederlandse cultuur in 2021. 
 
Vrouwen – genderkloof, rol en mogelijkheden 
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Gendergelijkheid is een van de doelstellingen van de 2030-agenda van de VN, omdat 
er nog steeds te veel verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen wat betreft 
burgerrechten en toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en werk. Bovendien is 
gendergerelateerd geweld tegen vrouwen overal ter wereld ernstig en frequent. De 
inzet van nationale- en supranationale instellingen en vrouwenbewegingen heeft 
echter al belangrijke resultaten opgeleverd. Dit is hoopgevend voor de weg naar 
vrouwenemancipatie. De route naar het garanderen van rechten waarbij rekening 
wordt gehouden met genderidentiteit is niet alleen een kwestie van het overbruggen 
van de kloof tussen mannen en vrouwen, maar ook van het aanpakken van elke vorm 
van discriminatie op grond van geslacht, gender en seksuele geaardheid. Instellingen 
en publieke opinie reflecteren al tientallen jaren dat gendergelijkheid een belangrijk 
agendapunt is. Dit heeft zich vertaald naar sterkere wetgeving die gendergelijkheid 
bevorderd, maar ook naar blijvende weerstand. 
 
Gendergelijkheid in Nederland 
Met 72,1 van de 100 punten staat Nederland op de zesde plaats in de EU op de 
gendergelijkheidsindex (EGEI). De score is 4,7 punten hoger dan de gemiddelde EU-
score. Tussen 2005 en 2017 is de score van Nederland met 4,3 punten gestegen (- 0,8 
punten sinds 2015). Nederland boekt langzamer vooruitgang op het gebied van 
gendergelijkheid dan andere EU-lidstaten. Sinds 2005 is Nederland op de ranglijst met 
één plek gedaald. 
 
De scores van Nederland zijn hoger dan die van de EU op alle gebieden, behalve op het 
gebied van macht. Nederland scoort het hoogst op het gebied van gezondheid (90,0 
punten). De genderongelijkheid is het grootst op het gebied van macht (50,0 punten), 
hoewel deze score sinds 2005 het sterkst is verbeterd (+ 9,7 punten). De vooruitgang is 
gestagneerd op het gebied van gezondheid (+ 0,3 punten sinds 2005) en teruggelopen 
op het gebied van tijd (- 2,5 punten sinds 2005). 
 
Tussen 2005 en 2017 heeft Nederland zijn indexscores verbeterd. Gedurende deze hele 
periode waren de scores van Nederland hoger dan die van de EU, maar de verbetering 
verliep langzamer. De kloof tussen Nederland en de EU is in de loop van de tijd kleiner 
geworden. 1  
 
Familie 
De gezinspatronen zijn de afgelopen vijftig jaar enorm veranderd als gevolg van de 
ontwikkeling van het aantal kinderen dat mensen krijgen. De jaren zestig was de 
zogenaamde "Gouden eeuw van het gezin", toen hoge huwelijks- en geboortecijfers op 
relatief jonge leeftijd, lage scheidingscijfers en traditionele gezinsvormen de norm 
waren. Tegenwoordig bestaan er allerlei gezinsvormen en -relaties (van hetzelfde 
geslacht) naast elkaar: getrouwde en samenwonende stellen met of zonder kinderen, 
alleenstaande ouders, gemengde gezinnen, kinderloze stellen, om er maar een paar te 
noemen. 

 
 

 
1 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2019-netherlands 
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Training en educatie 
In de meeste Europese onderwijssystemen begint de leerplicht voor zowel meisjes als 
jongens op de leeftijd van 6 jaar. In 16 onderwijssystemen is het laatste jaar 
kleuteronderwijs (gewoonlijk op de leeftijd van 5 jaar) al verplicht. Hongarije heeft de 
vroegste leerplichtige leeftijd, namelijk 3 jaar. In Estland daarentegen begint de 
leerplicht op 7-jarige leeftijd.   
 
In de meeste Europese onderwijsstelsels duurt de voltijdse leerplicht 9 tot 10 jaar en 
eindigt op de leeftijd van 15-16 jaar. In België, Luxemburg, Portugal, het Verenigd 
Koninkrijk (Noord-Ierland) en Turkije bedraagt de duur van de voltijdse leerplicht 12 
jaar, terwijl in Hongarije en Nederland 13 jaar leerplicht voor alle deelnemers geldt. 
Bovendien varieert de duur in Duitsland per provincie; in de meeste provincies duurt 
hij 12 jaar en in sommige 13 jaar. In de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië 
varieert de duur van 11 tot 13 jaar, afhankelijk van het programma dat in het hoger 
middelbaar onderwijs wordt gevolgd.  
 
In Nederland begint de basisschool met 4 jaar en loopt tot 12 jaar. Het middelbaar 
onderwijs in verschillende niveaus loopt van 13 jaar tot 16/17 of 18 jaar. Beroepsonderwijs 
en hoger onderwijs loopt van 16/17/18 jaar tot 22 jaar of hoger. 
 
Normen 
Aangezien verschillende culturen verschillende normen en standaarden hebben, is het 
onmogelijk om een uitputtende lijst van specifieke kenmerken per land op te stellen. 
Drie sleutelwoorden hieronder kunnen echter worden toegepast op de interculturele 
aanpak:  

 
• LUISTER actief naar de mensen om je heen;  
• OBSERVEER de gebruiken en gewoontes van anderen;  
• VRAAG als je twijfelt.  
 
Kleding 
Tips rondom kledingvoorschriften moeten met een korrel zout worden genomen. Het 
voornaamste advies is om de standaard aan te passen naar je persoonlijke smaak en 
voorkeur. Het punt van deze les is niet om je te vertellen wat je wel of niet kunt dragen. 
Het is belangrijk om authentiek te zijn wanneer je jezelf presenteert. Blijf trouw aan 
jezelf, iedereen is uniek. Het is echter wel verstandig om na te denken over het effect 
dat je wilt creëren door je uiterlijk en kleding. Een tip is om te observeren hoe anderen 
gekleed gaan in verschillende professionele omgevingen. De dresscode varieert ook 
aanzienlijk binnen Europa. Noord-Europeanen zijn over het algemeen minder formeel 
gekleed op het werk, maar zouden zich meer kleden voor professionele 
vergaderingen/evenementen of sociale bijeenkomsten die met het werk te maken 
hebben, zoals een etentje. In het Verenigd Koninkrijk en Midden- en Zuid-Europa is het 
gebruikelijker om wat formeler gekleed te gaan op het werk en informeler gekleed te 
gaan naar sociale bijeenkomsten.   
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Houd er rekening mee dat, ook al is er geen goede of foute outfit, mensen misschien 
meer op je kleding letten dan op wat je zegt of welke capaciteiten je hebt.    
 
Het vinden van de juiste outfit is een kwestie van observatie en aanpassing. Neem de 
tijd om te kijken naar mensen op straat, in het openbaar vervoer, in winkels. Het 
observeren van de plaatselijke bevolking zal je een idee geven over welke trends er 
gaande zijn in een land. 
 
Begroetingen 
Wanneer je in een nieuwe cultuur terechtkomt, kan iemand ontmoeten een 
ongemakkelijke ervaring worden. Handen schudden is een standaard 
begroetingsgebaar in heel Europa.   
 
Het is gepast om iedereen aan wie je wordt voorgesteld de hand te schudden, zowel 
mannen als vrouwen. Handdrukken worden gewoonlijk zowel voor als na elke 
ontmoeting uitgewisseld, ongeacht hoeveel ontmoetingen je al hebt gehad.  
Houd er rekening mee dat handdrukken in Europa meestal kort en stevig zijn. Tijdens 
het handen schudden maken mensen meestal oogcontact. 
 
Werk 
Het begrijpen van en navigeren van de arbeidsmarkt kan een ingewikkeld en lang 
proces zijn voor mensen met een migratieachtergrond in Nederland.  
Er is een overvloed aan mogelijkheden, regelgeving, rechten en plichten die sterk 
kunnen verschillen van die in het land van herkomst. Module 4 kan gebruikt worden 
om les te geven over de Nederlandse arbeidsmarkt. Hierin worden verschillende 
soorten werk en basisprincipes die daarbij horen, uitgelegd.  
 
Intercultureel bewustzijn 
Intercultureel bewustzijn kan beschouwd worden als de basis van communicatie. Het 
omvat twee kwaliteiten: de ene is het bewustzijn van de eigen cultuur; de andere is het 
bewustzijn van een andere cultuur. Het impliceert het vermogen om ons niet alleen 
bewust te worden van onze culturele waarden, overtuigingen en percepties, maar ook 
van die van andere culturen. Cultureel bewustzijn wordt essentieel wanneer mensen 
van verschillende culturen met elkaar communiceren. Omdat mensen dingen op 
verschillende manieren zien, interpreteren en evalueren, is wat in de ene cultuur als 
gepast beschouwd wordt in de andere waarschijnlijk ongepast, en ontstaan er dus 
misverstanden. Communiceren met anderen is moeilijk; het vraagt gevoeligheid en 
creativiteit. Ondanks veel overeenkomsten hebben mensen verschillen in de manier 
waarop ze dingen doen. Om effectief in een groep te kunnen functioneren is het nodig 
die verschillen te begrijpen en met elkaar te overeen te komen.  
 
Als professional in het volwassenenonderwijs moet je je ervan bewust zijn dat vrouwen 
die migreren bij aankomst in het land waar ze zich zullen vestigen (en waar ze 
misschien permanent zullen moeten wonen), een nieuwe sociale omgeving 
ontdekken. Via deze mensen met een migratieachtergrond, ontdekken de leden van 
de gastsamenlevingen een nieuwe vorm van ‘anders-zijn’. Ze worden geconfronteerd 
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met sociale, taalkundige, gedragsmatige verschillen die bij de cultuur van de ander 
horen. 
 
De ontmoeting tussen die twee culturen is asymmetrisch omdat migranten 
gedwongen worden zich aan te passen aan een nieuwe leefomgeving, terwijl de 
bewoners van het gastland alleen ruimte hoeven te maken voor deze nieuwe cultuur. 
Het accepteren van culturele verschillen is echter een tweerichtingsproces, en van 
vitaal belang voor de sociale cohesie. 
 
Interculturele communicatie en bewustwording hebben in deze context betrekking op 
het delen van informatie over verschillende culturen en sociale groepen. Het betreft 
mensen met verschillende religieuze, sociale, etnische en educatieve achtergronden. 
Het tracht de verschillen te begrijpen in de manier waarop mensen uit verschillende 
culturen handelen, communiceren en de wereld om hen heen waarnemen. 
Interculturele communicatieve vaardigheden zijn die welke nodig zijn om te 
communiceren, of informatie te delen, met mensen uit andere culturen en sociale 
groepen. Hoewel taalvaardigheid een belangrijk onderdeel van interculturele 
communicatie kan zijn, is het bij lange na niet de enige vereiste. Interculturele 
communicatie vereist ook begrip voor het feit dat verschillende culturen verschillende 
gewoonten, normen, sociale regels, en zelfs denkpatronen hebben. 
 
Eten en drinken 
Voedsel is een manier om cultuur uit te drukken. Ook binnen een populatie zijn er 
verschillen, afhankelijk van regio, religie, bevolking en relaties tussen mensen. 
Consumptiegewoonten (eten en drinken), kunnen veel zeggen over verschillende 
gebruiken in een land, stad of zelfs wijk. Als je bent gemigreerd, zal je overeenkomsten 
en verschillen zien met je thuisland. 
 
Module 1 bevat 6 activiteiten die gebruikt kunnen worden in trainingen met vrouwen 
met een migratieachtergrond. De activiteiten zorgen voor empowerment en 
capaciteitsopbouw, zodat deelnemers hun weg beter vinden in Nederland. 
Professionals worden uitgenodigd zoveel activiteiten te gebruiken als zij nodig achten, 
om een alomvattende en geïntegreerde opleidingssessie te creëren, gebaseerd op de 
opleidingsbehoeften van hun deelnemers. De activiteiten worden beschouwd als 
open-ended en als flexibele hulpmiddelen die elke professional kan aanpassen aan de 
opleidingsbehoeften en aan de plaatselijke context. Door het uitoefenen van de 
activiteiten in Module 1, zullen deelnemers ontwikkelen en werken aan de volgende 
competenties:  
 

– 
 

Kennis Skills Attitudes 

Leeruitkomsten 

 
Module 1 

Na succesvolle afronding van dit deel zullen deelnemers in 
staat zijn om: 
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Culturel
e 
Inductie 
 

Begrijpen wat culturele 
inductie betekent 
Begrijpen wat het 
belang is van culturele 
inductie voor 
succesvolle integratie 
Inzien hoe zij kunnen 
profiteren van dit 
opleidingsdeel 

Vertrouwd raken met 
culturele aspecten van 
het dagelijks leven in 
hun lokale context en 
zich bewust worden 
van het verwachte 
gedrag in verschillende 
culturele contexten 
Capaciteiten 
opbouwen en hun 
competenties 
vergroten met 
betrekking tot de 
culturele normen die in 
Nederland bestaan 
 

Positief te reageren op 
het bereiken van 
verandering 
 
Geïnspireerd te raken 
door verschillende 
voorbeelden van 
succesverhalen 
 
Best practices te delen 
met andere 
deelnemers en 
professionals, en zich te 
laten inspireren om 
over te gaan tot actie 
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ACTIVITEITEN MODULE 1 
 

Activiteitscode Titel 
M1A1 Hoe zeg ik gedag? 

Uitkomsten 
Ontwikkelen van interculturele communicatie 
Verwerven van kennis over lokale communicatiegewoonten 
Ontwikkelen van communicatievaardigheden en competenties 
Delen van onze persoonlijke en sociale manier van communiceren 
Bewustzijn creëren over de verschillen tussen persoonlijke en culturele 
communicatiestijlen  

Details van activiteit 
Materiaal - geen specifiek materiaal 
Duur - 30 minuten tot 1 uur 
Deelnemers - 3 tot 7   

Instructie 
- Elke deelnemer legt aan de anderen uit hoe zij gedag zegt. Specificeer de verschillen 
(bijvoorbeeld tussen formele/informele situaties) 
- Een lokale ontmoeting: elke deelnemer beschrijft een ontmoeting met een lokaal 
persoon en vertelt hoe zij denkt dat lokale personen gedag zeggen 
- Trainer probeert te identificeren welke aspecten voortkomen uit cultuur en welke 
persoonlijk zijn 
- Elke deelnemer doet ditzelfde met haar eigen persoonlijke begroeting, en met de 
situatie waarin ze een lokaal persoon gedag zei.  
- Trainer eindigt de activiteit met een reflectie over wat persoonlijke communicatiestijl is 
en wat beïnvloed is door cultuur 
- Discussie in de groep 

Tips voor de trainer 
Ben je met meer dan 7 deelnemers? Leg de activiteit uit aan de gehele groep en deel ze 
daarna op in kleinere groepen 
Begin zelf met de eerste stap van de activiteit, om deelnemers op hun gemak te stellen 
en het ijs te breken 
Voeg de eerste twee stappen samen tot één vraag 
Benadruk bij stap 5 dat “hoe we gedag zeggen”, slechts een voorbeeld is van hoe onze 
communicatie door cultuur beïnvloed is  
Bereid als trainer je eigen antwoorden op de vragen voor. Identificeer culturele en 
persoonlijke invloed en reflecteer. Hiermee geef je een goed voorbeeld aan de groep. 
 

Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  

 

Evaluatie 
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Nadat iedereen zijn ervaringen heeft gedeeld en heeft vastgesteld welke elementen van 
zijn communicatie onder culturele invloed vallen en welke onder persoonlijke stijl, kan de 
discussie over interculturele communicatie in het algemeen worden voortgezet. Laat ze 
ervaringen, indrukken en persoonlijke ideeën delen! 

Bijlagen  
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Activiteitscode Titel  
M1A2 Theaterperformance 

Uitkomsten 
Jezelf verplaatsen in een ander (of in jezelf), om empathie te verwerven en dit in te 
zetten wanneer de situatie in het echte leven voorkomt  
Om op speelse wijze te oefenen met moeilijke ervaringen en situaties 
Om nieuwe ‘echte’ situaties, in een veilige context uit te proberen 

Details van activiteit 
Materiaal: niet speciaals, wat men al heeft om zichzelf te vermommen 
Duur: 45-90 minuten 
Deelnemers: 5-15 

Instructie 
- Bespreek, voor je de activiteit inleidt, onderwerpen die in de inleiding aan bod 
komen, maar met de nadruk op de culturen van je deelnemers in hun landen van 
herkomst. Praat bijvoorbeeld over kunst, muziek, liederen, dansen, gedragspatronen, 
religie, de rol van vrouwen in hun samenleving, enz. Ga de dialoog aan met je 
deelnemers en stap in hun schoenen terwijl je meer te weten komt over hun eigen 
culturele achtergrond. 
- De activiteit is gericht op het imiteren van houdingen en situaties die in het 
inleidende deel beschreven en in M1A1 herkend worden ("Raad wie/wat - kunst en 
muziek") om je deelnemers te helpen in de schoenen te staan van de 
mensen/situaties tegenkomen in de gastgemeenschap. 
- Kies met je groep een situatie die op een foto/beeld/muziek van M1A1 wordt 
uitgebeeld of iets dat hen echt is overkomen. 
- Kies 2 of 3 vrijwilligers (waaronder eventueel jezelf). 
- Laat ze hun rol kiezen. De werkvormen kunnen variëren: je kunt de rol van een 
deelnemer spelen en de rol van de "kassière/leraar/werkgever" of omgekeerd 
verschillende ervaringen nabootsen die jij en je groep dagelijks meemaken. 
- Vrijwilligers hebben 15 minuten om voor te bereiden 
- Vertel ze dan dat ze 5 minuten hebben om een korte voorstelling te geven, waarin ze 
de situatie naspelen, voor de rest van de groep. 
- Naar aanleiding daarvan begin je een discussie rond de voorstelling die je 
deelnemers zojuist bekeken hebben. Je kunt vragen stellen als: "in welke situatie zou 
je anders gereageerd hebben?" "hoe zou je gereageerd hebben?" "wat zou de beste 
manier geweest zijn om in te grijpen?" "waarom besloten de acteurs zich zo te 
gedragen in die scène en waarom reageerden ze zo?" 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 

Tips voor de trainer 
1) Kies de situatie waar je groep zich het meest voor interesseerde in M1A1. 
2) Laat de deelnemers zelf groepjes vormen/ zich organiseren. Zij weten hoe ze dat het 
beste kunnen doen. 
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3) Als de activiteit bij een groep goed werkt, kan deze worden uitgebreid door mensen 
van andere groepen uit te nodigen (kinderen, echtgenoten, de eigenaar van de winkel 
aan de overkant, etc.). 
4) Als iemand niet actief wil meedoen, laten we diegene er dan bij betrekken als 
publiek. Dit is een manier van betrokkenheid, maar dan meer beschermd. 
5) Houd er rekening mee dat deze activiteit traumatische ervaringen aan de 
oppervlakte kan brengen. Wees heel voorzichtig met hoe je gevoelige onderwerpen 
aansnijdt. Als je het gevoel hebt dat de activiteit te veel is voor jou en je groep, stop 
dan met de activiteit. Vraag voor de volgende bijeenkomst hulp aan een deskundige 
van je vereniging (zoals een psycholoog). Als je weer bij elkaar komt, breng je het 
onderwerp ter sprake en laat je de groep de situatie verwerken. 

Evaluatie 
Neem aan het eind van de activiteit even de tijd om met de hele groep het volgende 
te bespreken: 
- Was de activiteit nuttig? Grappig?  
- Hoe kan de activiteit verbeterd worden?  
- Wil je iemand anders erbij betrekken, of heb je andere situaties/problemen die je wilt 
naspelen? 

Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 

Bijlagen  
N.v.t  

 
 

Activeitscode Titel   
M1A3  Waar sta je? 

 

Uitkomsten  
• Ons bewust worden van genderstereotypen in ons denken  
• Het onderwerp genderstereotypering bespreekbaar maken  

 
Details van activiteit  

• Materiaal: lijst van stellingen beschikbaar; voel je vrij om andere dan de 
voorgestelde stellingen te gebruiken die de lokale situatie weerspiegelen. 

• Duur: hangt af van de grootte van de groep en van de wens van de deelnemers 
om de vragen in detail te bespreken (of niet). De activiteit moet ongeveer 45-60 
minuten duren  

• Groepsgrootte: de groep moet groter dan 12 en kleiner dan 18 zijn om discussie en 
feedback tussen deelnemers mogelijk te maken. Kleinere groepen maken 
brainstormen misschien niet mogelijk, grotere groepen bieden misschien niet 
iedereen de gelegenheid zich vrij uit te drukken. Een kleine groep maakt het 
gemakkelijker voor de trainer om de discussie te leiden.  

 
Instructie   

- Verdeel de ruimte in twee delen: ‘eens’ en ‘oneens’ 
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- Laat de deelnemers in het midden staan, deze zone is ‘neutraal’. 
- Lees hardop een van de stellingen voor (zie de bijlage).  
- Vraag de deelnemers om op basis van de stelling een kant te kiezen 

(eens/oneens) 
- Bevorder de discussie nadat de vrouwen zich gepositioneerd hebben, door hen te 

vragen hun keuze te beargumenteren 
- Herhaal met volgende stelling 
- Vervolledig met de nabespreking van deze activiteit en identificeer alles wat je als 

begeleider opvalt.  
 
 
Tips voor de trainer  

1. Stel elke vraag om de beurt aan een andere deelnemer. Wacht op zijn/haar 
antwoord, observeer de reactie van de anderen. Sta discussie toe maar limiteer de 
tijd.  

2. Wees als trainer neutraal. Tijdens de nabespreking kun je wijzen op culturele 
bepalingen die ten grondslag liggen aan genderstereotypering 

  
Evaluatie  
De volgende vragen kunnen inzichtelijk maken wat al eerder besproken is en de groep 
helpen bepaalde gender-etiketten los te laten.  
- Was je er sterk van overtuigd welk antwoord je op elke vraag moest geven?  
- Deden sommige van de vragen je denken dat je mening besproken of in twijfel 
getrokken zou worden door de groep? 
- Hadden andere deelnemers in de zaal een andere mening dan jij?  
- Wat is na het beantwoorden van de vragen en de discussie je mening over 
genderstereotypering?  
- Waarom denk je dat er bij mensen vooringenomen standpunten over gender 
bestaan? Wat is de reden van dit gedrag?  
- Voor welke van de stellingen ben je er niet van overtuigd dat het standpunt van 
anderen juist is?  
- Zou je nu in staat zijn genderstereotypering op een andere manier te bekijken? 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst  
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
  
Referentie/Leesmateriaal 
- https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-activities.html 
- https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 
-  
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated
_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_ac
tivities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=241
89  
- http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green 

https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-activities.html
https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limited_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_years_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189
http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green
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- http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf  
- https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-
differences-in-the-classroom/  
- 
https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education  
 
Deze training is gebaseerd op Robert Gordon University Challenging Gender Stereotype 
Lesson Plans) 
 
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/
Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf  
 
 
Bijlagen  
 
 Stellingen:  
Mensen kiezen voor beroepen waarvan ze denken dat ze er goed in zouden zijn en 
waarvoor ze belangstelling hebben.  
Wiskunde is een heel moeilijk vak.  
Je gender zou geen invloed moeten hebben op je vakkenkeuze.  
Ik zou mijn leeftijdsgenoten altijd aanmoedigen om de vakken te volgen die ze willen.  
Verpleegkunde is een beroep dat het meest geschikt is voor vrouwen.  
Mannen en vrouwen zijn gelijk.  
Jongens zijn beter in wiskunde dan meisjes.  
Meisjes doen het beter op school dan jongens.  
Design Technology is een "jongens" vak.  
De enige man/vrouw in een klas zijn zou me ervan weerhouden dat vak te kiezen.  
De beste baan voor jou is er een die past bij je vaardigheden, bekwaamheden en 
persoonlijke kwaliteiten.  
Jongens zijn beter met computers dan meisjes.  
Meisjes zijn beter in sport dan jongens. 
 

 
 
 
 

Activiteitscode Titel  

M1A4 Ik heb niets om aan te doen.. 
 

Uitkomsten  
Het vermogen van de deelnemer ontwikkelen om op een niet-oordelende manier waar 
te nemen hoe mensen zich gedragen, kleden, handelen in verschillende sociale 
verbanden, binnen de omgeving waarin ze leven. 
Het besef verwerven dat de manier waarop we ons kleden de mening, oordelen, 
kritische gedachten van mensen kan beïnvloeden, ondanks dat de persoon zelf niet de 
bedoeling heeft deze reacties te veroorzaken. 

http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-classroom/
https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-classroom/
https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Classroom%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf


 

 

 

  

Social and Economic Empowerment of 

Migrant Women 
Project ID: 2020-1-NL01-KA204-064669 

 

Leren dat er manieren van kleden zijn die, in specifieke contexten, passender zijn dan 
andere, en dat dit bepaald wordt door hoe de sociale groepen dit in hun culturele 
omgeving opvatten. Maar ook op individueel niveau kan de opvoeding van mensen 
invloed hebben op de manier waarop we kledingvoorschriften waarnemen. 
Bevestigen dat individuen zich altijd vrij zullen voelen hun kleding naar eigen smaak te 
kiezen, in het besef dat hun keuze al dan niet door de omringende mensen kan worden 
opgemerkt. 
Details van activiteit  

• Materiaal: schriften en pennen, foto’s van geklede mensen in verschillende 
omgevingen en contexten 

• Duur: hangt af van de grootte van de groep en van de wens van de deelnemers 
om de voorgestelde afbeeldingen in detail te bespreken (of niet). De activiteit 
moet ongeveer 45-60 minuten duren  

• Groepsgrootte: de deelnemers worden in kleine groepjes van maximaal 4 
personen verdeeld om de foto’s bespreken. De groepjes werken eerst autonoom, 
daarna plenair.    

Instructie   
- Verdeel je deelnemers in kleinere groepen van max 4 personen en geef ze een aantal 
foto’s om mee te werken (zie bijlagen). 
- Vertel elke werkgroep dat ze het volgende moeten bespreken: 
 
● Observeer de foto’s en beschrijf de kledingstukken 
● Definieer, beschrijf, en leg uit in welke context of omgeving deze kleding past, of dat 
de kleding in elke situatie passend is. De deelnemers kunnen ook beschrijven welk type 
mens deze kleding draagt (b.v. "Dit type broek wordt over het algemeen gedragen door 
monteurs, vakmensen die auto's repareren en in een mechanische werkplaats werken. 
Dit kledingstuk is vaak vuil, want monteurs maken er hun vette handen aan schoon") 
● Probeer uit te zoeken of hetzelfde soort kledingstuk of kledingstuk door beide 
genders gedragen kan worden, in een andere context, in het openbaar of in de 
privésfeer, formeel/informeel 
● Bepaal, naar gender en context, wat de criteria en geschikte kleding zijn voor man en 
vrouw in het land waar je nu woont 
- Vertel je werkgroep een context te beschrijven, een gebeurtenis, die mensen van de 
groep zouden moeten bijwonen (b.v. een huwelijksplechtigheid, het afstuderen van je 
broer of zus, het bijwonen van de zondagsmis, een middagje naar het strand, oma 
bezoeken in het verpleeghuis, verjaardagsfeest van je vriend, een avondje uit met je 
vrienden, een vrijgezellenfeest, een sollicitatiegesprek, naar school gaan, enz.) Wat 
zouden ze voor deze gelegenheid dragen? Waarom? Zouden ze zich anders kleden als 
ze in een ander land waren? En in hun land van herkomst? 
- Maak de discussie weer centraal (met de gehele groep), laat deelnemers hun ervaring 
delen 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie 
Tips voor de trainer  

1. Naar gelang de leeftijd van de deelnemers kan het onderwerp meer of minder 
speels zijn, meer of minder prangend. Houd hier rekening mee tijdens het 
vormen van de groepen. 
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2. Zelf ‘onpraktische’ kleding aandoen als trainer tijdens deze oefening, zou de 
discussie kunnen starten 

Evaluatie  
Als trainer moet je de deelnemers helpen inzien of er kledingvoorschriften zijn die in de 
culturele context waarin ze leven als passend en andere niet beschouwd worden. De 
discussie moet de deelnemers ook helpen inzien dat er behalve onze smaak en liefde 
voor kleding ook culturele verwachtingen zijn over de manier waarop mensen gekleed 
gaan.  
 
Je kunt de volgende vragen stellen: 
 
● Vind je dat dit soort kleding in elke culturele omgeving past? Kun je dit in elke context 
dragen? 
● Hoe zou je het vinden als je moeder/vader/grootmoeder/dochter dit zou dragen? 
● Waarom denk je dat deze jurk geschikt (of niet geschikt) is voor deze specifieke 
omgeving of voor dit specifieke type persoon? 
● Waar let je op als je over dit onderwerp je mening uit? 
● Zou zo'n jurk ook goed staan als het een ander seizoen van het jaar was? Als het op het 
strand te zien was? Als het gedragen werd tijdens een begrafenis? 
 
Op individueel niveau kan de discussie gaan over kwesties als "schaamte", "hilariteit", 
verveling, vintage, uit de mode, goedkoopheid, enz. die vaak worden toegepast op de 
manier waarop mensen zich kleden. 
 
De discussie kan ook gaan over afwegingen die deelnemers zelf maken als zij zich 
kleden. Hoe beïnvloedt de sociale omgeving de manier waarop men zich kleedt? In 
hoeverre vinden mensen dat ze mogen afwijken culturele kledingvoorschriften? Vragen 
kunnen als volgt klinken: 
 
● Wat zijn je criteria, waar houd je rekening mee om te zeggen dat deze jurk gepast is, 
of juist niet? 
● Wat zijn algemene criteria die mensen gebruiken om de kleding van mensen en de 
gepastheid ervan te beschouwen? 
 
Het laatste te bespreken onderwerp is wat de deelnemers geleerd hebben op het 
gebied van kledingvoorschriften, verwachte manieren van kleden, gepaste kledij in een 
specifieke culturele context. Vragen voor discussie kunnen als volgt klinken: 
 
● Wat denk je dat je dankzij deze oefening geleerd hebt? 
● Is je manier van kijken naar hoe mensen zich kleden anders dan voorheen? Hoe? 
Waarom? 
● Zou je in staat zijn om wat je geleerd hebt uit te drukken tegenover een vriend(in) 
zodat hij/zij begrijpt wat je geleerd hebt? 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
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Referenties/Leesmateriaal 
- https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/ 
- https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/ 
- https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929 
-https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-
1724671659 
-https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-
discrimination-in-dress-codes.aspx 
- https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/ 
- https://www.realsimple.com/beauty-fashion/kleding/wardrobe-basics/what-to-wear 
 
Bijlagen   
 Zie voor deze activiteit onderstaande foto’s.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/
https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/
https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929
https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659
https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-dress-codes.aspx
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-dress-codes.aspx
https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/
https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing/wardrobe-basics/what-to-wear
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Activiteitscode  Titel 

M1A5 Een Bezoek aan de Supermarkt 
 

Uitkomsten 
• De deelnemers helpen vertrouwd te raken met de belangrijkste lokale (meestal 

informele) 
• culturele normen en gewoonten rondom eten en drinken 
• De deelnemers helpen de meest gebruikelijke woordenschat te leren die te maken 

heeft met eten, drinken en plaatsen waar je winkelt/eet 
Details van activiteit 

• Materiaal: een lijst van de belangrijkste gewoonten en culturele normen die met de 
lokale context te maken hebben; schriften en pennen waarin de deelnemers 
zinnen/termen kunnen opschrijven die gewoonlijk in supermarkten/markten 
gebruikt worden. 

• Duur: 60-90 minuten 
• Groepsgrootte: 8-10 personen 

Instructie 
Presenteer (via PowerPoint, een Dashboard, enz.) om de activiteit te beginnen 
basisinformatie over de meest voorkomende normen en gewoonten op voedselgebied in 
je land.  
 
Hier zijn enkele voorbeelden: 
● Water uit de kraan drinken is volkomen veilig in Nederland - en in Europa.  
Het leidingwater wordt streng gecontroleerd en er is dus geen enkel risico. Er zijn maar 
een  
paar uitzonderingen, bijvoorbeeld op openbare plaatsen (op fonteinen) of in treinen, als 
een kraan  
een bordje heeft met de tekst: "geen drinkwater". 
● In Nederland kun je maaltijden en voedsel vinden voor elk soort dieet of voorkeur. 
Sommige 
 traditionele soorten Nederlands eten bevatten vlees (varkensvlees, rundvlees). 
Je kunt altijd vragen welk vlees in een maaltijd verwerkt is als je een bepaalde vleessoort 
niet wilt eten. Een groeiend aantal mensen eet vegetarisch of veganistisch. Veel 
Nederlandse zoetigheden  
bevatten gelatine, dat van varkensvlees gemaakt is. Wil je er dus zeker van zijn dat een 
snoepje halal  
is, koop dan die met "vegetarisch" op het etiket of kijk op de ingrediëntenlijst of er 
"gelatine" in zit.  
● In Nederland wordt de lunch meestal geserveerd van 12:30 tot 14:30 uur. Als men geen 
haast heeft, zitten Nederlanders minstens een uur te genieten van hun lunch, thuis of in 
een restaurant of café. 
● In Nederland is voor volwassenen (onder de 18 jaar is het illegaal) het drinken van alcohol 
gebruikelijk  
bij sociale evenementen 's avonds, zoals tijdens een diner of bij een ontmoeting met 
vrienden. 
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Het is echter volkomen OK om geen alcohol te drinken. Veel Nederlanders drinken ook 
door de  
week helemaal geen alcohol. Als je een alcoholisch drankje wordt aangeboden, kun je 
altijd "nee, bedankt" zeggen als je het niet wilt. Het is verboden te rijden als je alcohol 
gedronken hebt. 
● Nederland heeft een verscheidenheid aan goedkope supermarkten die bekend staan als 
"discounters" (bijvoorbeeld Action en LIDL), en ook duurdere supermarkten. Je vindt in 
een supermarkt alles wat je nodig hebt voor het dagelijks leven. Er zijn ook markten, 
groente- en fruitmarkten, en kleinere supermarkten, o.a. Turkse, Afrikaanse, Aziatische of 
Griekse. Als je alleen halal vlees en zoetigheden eet, zal je die waarschijnlijk in de Turkse of 
Arabische supermarkten (of restaurants) vinden.  
 
Presenteer na deze korte inleiding op kaartjes of een whiteboard de belangrijkste zinnen/ 
woordenschat die gewoonlijk gebruikt worden bij het boodschappen doen, eten kopen, 
enz. (zie bijlagen), en bespreek die met je deelnemers.  
Verzamel daarna alle vragen en/of twijfels die de deelnemers zouden kunnen hebben in 
verband met eet-/drinkgewoonten of bij het boodschappen doen, om ze later tijdens het 
veldbezoek aan de orde te stellen. 
Neem je deelnemers mee op een veldbezoek naar een plaatselijke supermarkt om de 
meest voorkomende zinnen te gebruiken bij het boodschappen doen, de belangrijkste 
woorden op etiketten te begrijpen, prijzen, enz. 
 
Tips voor de trainer 
Bezoek van tevoren de supermarkt waar je naartoe gaat met je deelnemers, en vraag 
toestemming aan de manager.  
Evaluatie 
Deze activiteit over eten en eetgewoonten is een goede gelegenheid voor de deelnemers 
om met elkaar te socialiseren, waarbij ze recepten uitwisselen en discussiëren over 
traditionele gerechten uit hun eigen cultuur en hun variaties op recepten bespreken. 
 
Tijdens het bezoek aan de supermarkt kunnen gerelateerde onderwerpen aan bod 
komen zoals: 
Gezonde eetgewoonten, en de consumptie van vers, seizoensgebonden voedsel; 
bewust winkelen, met respect voor het milieu en de producenten, zonder veel geld uit te 
geven en door plaatselijke en seizoensgebonden producten te kopen. 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als vervolg op de activiteiten binnen deze Module, verwijs je je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
 
 Deze activiteit kan ook gevolgd worden door: 
Een activiteit om de plaatselijke markten te bekijken, waarbij de verschillende gebieden 
van de stad en de verschillende dagen van de week in kaart gebracht worden.  
Het samenstellen van een internationaal kookboek, waarin elke deelnemer een 
traditioneel recept zal toevoegen.    
 
Referenties/Leesmateriaal 
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- https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-Dutch-food-norms-beliefs-
and-etiquette/ 
 
Bijlagen 
Gebruikelijke Nederlandse woorden en zinnen om te gebruiken tijdens het winkelen 
 
Hier zijn een aantal woorden/zinnen om je te helpen bij het winkelen. 
 
Typen winkels 
Nederland is, samen met het grootste deel van Europa, nog steeds bekend om zijn 
speciaalzaken.  
Hier zijn de namen van de populairste speciaalzaken: 
•De supermarkt 
•De slager 
•De bakker 
•De groentewinkel 
 
Voor elke winkel waarvan je de naam niet weet, kun je ‘winkelgebruiken’ met het product 
dat je zoekt ervoor: 
•Kaaswinkel 
 
Een overdekte locatie met meerdere winkels heet een: winkelcentrum. 
 
Typische ‘winkel’ taal 
Winkelen heeft non-verbale internationale taal die iedereen overal verstaat: een knikje, 
een vragende blik, een glimlach. Niettemin is winkelen een goed moment om wat van je 
vocabulaire in te zetten 
 

winkel 
kopen 
verkopen 
bestellen 
betalen 
geld 
wisselgeld 
aankoop 
klant 
Ik kijk alleen 
Ik wil graag... 
Wat kost het? 
Kunt u de prijs opschrijven? 
Ik vind het te duur. 
Heeft u iets goedkopers? 

https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-italian-food-norms-beliefs-and-etiquette/
https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-italian-food-norms-beliefs-and-etiquette/
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Heeft u deze in een andere kleur? 
Heeft u deze in een grotere maat? 
Heeft u deze in een kleinere maat? 
Kan ik met creditcard betalen? 
Kunt u mij de kassabon geven? 
Kunt u het inpakken? 
Mag ik het ruilen? 
Het is een cadeau 
Kunt u mij een tasje geven? 
Ik wil dit graag ruilen. 
Ik wil mijn geld terug. 

  
Winkelen op de markt 
De meeste steden en dorpen hebben minstens één dag per week een openluchtmarkt (in 
sommige steden is er elke dag een, als een permanente markt). Naar 'de markt' gaan is 
een leuke ervaring, vol kleur, drukte, en goede producten, voedsel en andere.  
 
Fruit en groenten 

 

appel 

amandel 

abrikoos 

asperge 

aubergine 

banaan 

basilicum 

bonen 

bes 

bosbes 

kool 

wortel 

bloemkool 

kers 
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komkommer 

sperziebonen 

fruit 

knoflook 

augurk 

druif 

doperwten 

prei 

citroen 

sla 

pruim 

pompoen 

framboos 

spinazie 

aardbei 

paprika 

tomaat 

groente 

 
Betalen? 
Alle betaalmethoden (pin/contant) zijn bijna overal geaccepteerd 
 
Hoeveel kost dit?  
Kan ik dit passen?  
Waar zijn de kleedkamers?  
Kan ik met een creditkaart betalen?  
Een tasje graag.  
Kunt u mij helpen de juiste maat te vinden.  
Kunt u mij helpen?  
Mag ik u iets vragen hierover?  
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Waar kan ik betalen?  
Mag ik een bonnetje?  
Ik wil dit graag terugbrengen.  
Ik heb een bon.  
Er is iets niet in orde met mijn aankoop.  
De prijs klopt niet.  
Dit product is stuk.  
Ik heb voor dit product te veel betaald.  
Zijn er andere winkels die dit artikel op voorraad hebben?  
Kan ik met de filiaalchef spreken?  
Is dit te koop?  
Wat een koopje!   
Waar kan ik ... vinden?  
Hebt u dit in een maat groter?   
Heeft u dit in een andere kleur?  
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Activiteitscode Titel 

M1A6 Ontdek je stad 
 

Uitkomsten 
• Het vermogen van de deelnemers ontwikkelen om te navigeren in het dorp/de 

stad waar ze nu wonen. 
• De deelnemers helpen het openbaar vervoer te leren kennen en taal- en 

cultuurbarrières te overwinnen om zich veilig en zelfstandig te verplaatsen. 
Details van activiteit 

• Materiaal: Een computer voor PowerPointpresentatie of papier met afbeeldingen 
voor de inleidende onderdelen, Gedetailleerde kaarten van de stad/het dorp of de 
belangrijkste wijken en bezienswaardigheden + transportkaarten, 1 smartphone 
voor elke kleine groep, papier en pennen voor het maken van aantekeningen. 

• Duur: 60-80 minuten 
• Groepsgrootte: 8-10 personen 

Instructie 
Om de activiteit te beginnen, geeft de trainer een korte inleiding geven over hoe het 
openbaar vervoer in Europa werkt. Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat de EU-landen een 
ontwikkeld en gemoderniseerd openbaar vervoersysteem hebben. Mensen hebben de 
mogelijkheid om zich in EU-steden te verplaatsen met bussen, treinen, metro's en taxi's. 
Wie een auto wil gebruiken, is verplicht een Europees rijbewijs te halen. Het rijbewijs kan 
door alle lidstaten van de EU worden afgegeven. Om een EU-rijbewijs te krijgen moet je 
meestal inwoner zijn van het EU-land waar u de aanvraag indient, voldoen aan de 
minimumleeftijdseisen, voldoen aan de medische minimumeisen en een rijexamen 
afleggen. Er zijn ook minder conventionele opties zoals het huren van een fiets en 
elektrische scooters, wat gemakkelijker en goedkoper is. Er zijn toepassingen, die 24 uur 
per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn, om deze transportmiddelen te huren. 
Het gebruik van een auto in EU-steden is niet echt nodig aangezien de 
transporttechnologie in de Europese Unie enorme vooruitgang heeft geboekt. 
 
Verdeel de deelnemers vervolgens in kleine groepjes van 4 en geef aan elk groepje 
● een gedetailleerde kaart van het dorp/de stad waarop relevante plaatsen zijn 
aangeduid (een postkantoor, het politiebureau, een school, enz.) 
● 1 transportkaart 
 
- Vertel hen dat elke groep de route moet markeren (door de twee kaarten te 
vergelijken) om van het beginpunt naar de bestemming te gaan (punt A naar punt B). 
Smartphones kunnen ook gebruikt worden om dienstregelingen en dagen te 
controleren.  
- Breng de groepen terug naar het plenair overleg en vraag elke groep om hun 
bevindingen te bespreken.  
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
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Verzamel van tevoren ideeën en verzoeken van deelnemers over de plaatsen die voor 
hen het belangrijkst zijn en waar naartoe zij de route zouden willen leren kennen.  
Stel tijdens de sessie vragen over hoe het vervoerssysteem in hun thuisland werkt en 
welke verschillen er volgens hen met Nederland zijn.   
Evaluatie 
Tijdens het inleidende deel kan de begeleider de deelnemers laten nadenken over hun 
huidige situatie en over hun vermogen om zich te oriënteren in het dorp/de stad waar 
ze nu wonen.  
 
Na de groepsactiviteit kunnen de deelnemers weer samenkomen en de trainer kan hen 
de meest gebruikelijke zinnen voorleggen die ze moeten gebruiken als ze zich willen 
verplaatsen of de weg willen vragen. Bijvoorbeeld: 
- Ik ben verdwaald, kunt u mij helpen?  
- Ik ben op zoek naar...  
- Het treinstation  
- De supermarkt  
- De drogist  
- Een toilet  
- Hoe ver is het naar 
(Een kilometer is 0,62 mijl) 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
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Bijlagen 
 
   Gedetailleerde kaart van Amsterdam 
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Transportkaart van Amsterdam  
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MODULE 2 | FINANCIËLE PLANNING 
 
Een overzicht van dagelijkse financiële skills 
Iedereen neemt dagelijks financiële beslissingen. Het bespreken van de basisprincipes 
van het budget is belangrijk voor elke volwassene. Leren over inkomsten, uitgaven, 
sparen en hoe je je eerste budget opstelt zijn allemaal vitale vaardigheden. Voor 
vrouwen met een migratieachtergrond, ver weg van hun geboorteland en meestal 
zonder de steun van een familienetwerk, is financiële geletterdheid en 
verantwoordelijkheid van cruciaal belang voor hun levensonderhoud en welzijn.  Het is 
een bekend feit dat financiële problemen een van de grootste bepalende factoren zijn 
voor geestelijke gezondheidsproblemen. Het is dus van belang om duidelijk te maken 
dat enige mate van financiële stabiliteit erg belangrijk is voor hun gemoedsrust en het 
functioneren in het dagelijks leven. 
 
Deze module zal de basisprincipes behandelen die iemand helpen financieel 
verantwoordelijk te worden en juiste beslissingen te maken, passend bij de 
persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat de deelnemers vertrouwd raken met het 
banksysteem van Nederland, de manier waarop je een bankrekening kunt aanvragen, 
het gebruik van internetbankieren, het gebruik van pinpas en creditcard, het veilig 
gebruik hiervan en hoe je kunt sparen. Het is ook belangrijk dat ze op de hoogte 
gebracht worden van regelingen en voordelen zoals beurzen, subsidies, gratis 
opleidingen, en andere voordelen waar ze recht op kunnen hebben.   
 
Als hun inkomen aan de lage kant is, kan de verleiding bestaan om niet te budgetteren 
maar simpelweg van dag tot dag te leven, zonder enige reserves voor noodgevallen en 
onvoorziene uitgaven. Het is van cruciaal belang mee te geven dat hoe laag je 
inkomen ook is, er altijd ruimte is om een minuscuul bedrag opzij te zetten. De waarde 
van goed plannen en geldbeheer geeft iemand niet alleen gemoedsrust, maar het stelt 
hem ook in staat te plannen voor uitgaven in de toekomst. 
 
Financiële verantwoordelijkheid & budgettering voor huishoudens 
Iedereen dient zijn eigen persoonlijke financiële planning op te stellen. Dit plan moet 
een gedetailleerde routekaart zijn van financiële doelen en de bestedings-, 
financierings-, en spaar- en investeringsstappen die hen in staat zullen stellen die 
doelen te bereiken. Hoe gedetailleerder zo'n planning wordt, hoe betere resultaten ze 
zullen hebben.  Een goed plan bevat details over budget en liquide middelen. Hun 
liquide middelen zijn die dingen die elke vrouw zou kunnen hebben die heel snel in 
geld omgezet kunnen worden zonder gevaar voor groot verlies. Een voorbeeld van een 
liquide bezit is een spaarrekening bij een bank.  
Een goed financieel plan biedt ook inzicht in eventuele leningen en verzekeringen om 
hun bezittingen (huizen, auto's, en andere bezittingen) te beschermen. Bovendien 
omvat een persoonlijk financieel plan het ontwikkelen van een plan voor beleggen en 
het pensioen. 
 
Een noodfonds opzetten 
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In principe is het belangrijkste uitgangspunt dat het inkomen overeenkomt met de 
werkelijke uitgaven. Als iemand merkt dat hij na het opstellen van een budgetplan 
toch van salarisstrook naar salarisstrook leeft, kan het goed zijn om na te denken over 
een noodfonds.  
 
Dit is een bedrag dat hoog genoeg is om een paar maanden inkomen te dekken als je 
in een noodsituatie verkeert. Iemand die probeert grip te krijgen op zijn/haar financiële 
situatie zou kunnen denken: "Ik zou op geen enkele manier aan extra geld kunnen 
komen om consistent te sparen", maar één regel van financiën is dat als we creatief 
zijn. Misschien vinden we wat kleingeld in de kussens van de bank, metaforisch 
gesproken natuurlijk. In feite biedt het volgende gedeelte eenvoudige manieren om 
ruimte te maken in het budget, zodat er toch gespaard kan worden voor een 
noodfonds. 
 
Het belang van “snijden in het budget” 
Er zijn meerdere manieren waarop je met een klein budget kunt omgaan en je 
uitgaven kunt herzien om wat geld te besparen. Een goede strategie is om 
onderscheid te maken tussen wat je nodig hebt, “behoefte” en wat niet noodzakelijk is, 
“wil”. Misschien heb je dat al gedaan bij het opstellen van je budget, maar het is altijd 
een goed idee om je financiën om de paar maanden nog eens door te kammen om te 
zien of er iets van een "behoefte" in een "wil" veranderd is, of andersom. 
 
Als professionals is het belangrijk vrouwen met een migratieachtergrond te helpen 
inzien dat het vaststellen van echte behoeften noodzakelijk is voor een budget. 
Verschillende mensen hebben verschillende behoeften en verlangens, dus er is geen 
pasklare strategie. Het is dus van belang dat je als professional de doelgroep tools 
aanreikt om hun persoonlijke situatie te analyseren. Dit zal hen helpen een financieel 
plan op maat op te stellen.  
 
Het belang van het opstellen van een “financieel talent toolkit”  
Het maakt niet uit of de vrouwen in het beginstadium zijn van het vaststellen van 
wil/behoeften, een schuld aan het afbetalen zijn, bezig zijn met hun eerste investering, 
of met welke andere financiële activiteit dan ook. Er zijn tal van manieren waarop 
iedereen zijn financieel inzicht kan vergroten. 
Als professional is het belangrijk in te zien dat de groep gemotiveerd is om te leren. 
Laat hen dus ook zien dat fouten maken menselijk is en deel is van het leerproces.  
 
Stimuleer hen om het leerproces open in te gaan. Geef de groep mee dat ze aan het 
eind van de rit misschien meer geld overhouden dan ze hadden kunnen bedenken. 
 
 
Een maandbudget opstellen  
1. Stel het inkomen vast 
Als de deelnemers een uitkering ontvangen en een regelmatig maandinkomen 
hebben, zal dit relatief eenvoudig zijn: het is hun maandinkomen, min eventuele 
inhoudingen, belastingen, pensioenuitkeringen en dergelijke. 
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Zijn ze, zoals steeds meer het geval is voor veel mensen, zelfstandige, of ontvangen ze 
een uurloon dat afhangt van hoeveel ze werken, dan is dit moeilijker uit te rekenen. 
Waarschijnlijk is de beste manier om terug te kijken naar de laatste zes maanden en 
hier een gemiddelde van te nemen. 
Voordat ze hun gemiddelde inkomen berekenen, is het van cruciaal belang dat ze 
nagaan of een bepaalde maand atypisch was: gingen ze op vakantie, waren ze ziek, of 
werden ze betaald voor een bijzonder groot project? Zo ja, dan is het waarschijnlijk het 
beste om die maand uit de berekening te schrappen om de resultaten niet te 
vertekenen. 
Als je je eigen bedrijf gaat beginnen of je eerste baan zoekt, is belangrijk te weten wat 
er allemaal bij komt kijken, wat je moet regelen en waar je op moet letten.2 
 
2. Stel vaste uitgaven vast 
Dit moet alle onvermijdelijke kosten, rekeningen en afbetalingen van leningen zijn. 
Denk aan huur- of hypotheekbetalingen, gemeentebelastingen, elektriciteits- en 
gasrekeningen, waterrekeningen, telefoon en andere nutsvoorzieningen. Ook 
eventuele verzekeringen die maandelijks betaald worden, bijvoorbeeld zorg, opstal-, 
inboedel-, of autoverzekeringen. 
Ze zullen ook eventuele jaarlijkse betalingen moeten vermelden. Als ze bijvoorbeeld 
een auto bezitten, zullen ze rekening moeten houden met wegenbelasting, 
verzekering, en onderhoud van het voertuig. Deze zijn allemaal tegelijk verschuldigd 
en kunnen erg duur zijn. Het is dus zinvol dat ze deze jaarlijkse uitgaven in 12 porties 
verdelen en elke maand een bedrag opzijzetten om de jaarlijkse kosten te dekken. 
Denk hierbij ook aan het eigen risico van de zorgverzekering.  
 
Als ze zich de precieze bedragen niet kunnen herinneren, is het raadzaam hun 
bankafschriften te controleren, want daarop staan zowel eventuele automatische 
incasso's en regelmatige betalingen als eenmalige bedragen. Het is belangrijk om zo 
nauwkeurig mogelijk te zijn.  
 
3. Stel niet-vaste uitgaven vast  
Niet-vaste uitgaven zijn bijvoorbeeld boodschappen, reis- en/of woon-werkkosten, 
kleding, en persoonlijke verzorging. Ook hier is het belangrijk zorgvuldig te zijn; we zijn 
geneigd onze uitgaven te onderschatten. Handig is om de deelnemers te vragen op 
hun bankafschriften te kijken hoeveel ze uitgeven. Hoewel dit misschien niet exact is, 
zouden men zo een redelijk idee moeten krijgen van hun gemiddelde maandelijkse 
uitgaven aan voedsel en huishoudelijke artikelen zoals bijvoorbeeld wasmiddel en 
verzorging. 
Zie er als trainer op toe dat er gekeken wordt naar meerdere maanden, zodat je 
uitschieters kunt identificeren. Door een langere periode te analyseren kunnen ze tot 
een besluit komen of ze met de uitgave rekening moeten houden in het budgetplan. 
Als het bijvoorbeeld gaat om kwartaaluitgaven, is het goed om dit mee te nemen in 
het gemiddelde. Ga bij twijfel uit van het hoogst mogelijke bedrag.  
 

 
2 https://www.nibud.nl/consumenten/starten-op-de-arbeidsmarkt/ 
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Als zelfstandige is je inkomen elke maand anders. Je moet ook verschillende 
(geld)zaken zelf regelen. Bijvoorbeeld facturering, administratie en geld reserveren 
voor belastingen, ziekte en pensioen. 
 
Als je weet wat je maandelijkse essentiële uitgaven zijn, zoals rekeningen, voedsel en 
eventuele andere benodigdheden, kun je beter inspelen op je financiële situatie.  
 
4. Een bedrag opzijzetten voor onvoorziene uitgaven 
Het is belangrijk de deelnemers mee te geven dat het OK is om af en toe te falen. We 
zijn mensen, geen robots, en we zullen er altijd in slagen iets te vergeten van onze 
essentiële uitgaven. Het is ook niet het einde van de wereld als iemand iets over het 
hoofd ziet in een maand wanneer er een grote uitgave gepland staat, zoals de auto of 
een of ander groot apparaat dat stuk gaat. 
 
Het is daarom van essentieel belang dat ze een reserve voor onvoorziene uitgaven 
aanleggen. Realistisch gezien zal het bedrag per persoon verschillen, afhankelijk van 
de inkomsten en uitgaven. Vuistregels zijn dat men opzijzet wat hij zich maximaal kan 
veroorloven en dat het geld beschikbaar is op een spaarrekening met een 
aantrekkelijke rente.  
 
5. Stel vrije bestedingsruimte vast 
De vrije bestedingsruimte omvat wat je aan het eind van de maand overhoudt om uit 
te geven, bijvoorbeeld aan hobby's, luxeartikelen, ontspanning, of een vakantiepotje. 
Als er niets overblijft, dan heb je geen vrije uitgaven. 
In veel opzichten is het uitwerken van het budgetplan het gemakkelijke deel. Het 
moeilijke deel is dat ze zich eraan houden. Het is daarom belangrijk om deelnemers 
tools mee te geven om hen te helpen zich aan het budgetplan te houden. 
  
Daartoe behoort het gebruik van een spreadsheet, om de berekening gemakkelijker te 
maken. Bovendien bieden sommige banken via hun websites ook 
budgetteringshulpmiddelen aan die nuttig kunnen zijn. Het kan even tijd en moeite 
kosten, maar dat zal het uiteindelijk waard zijn. Er zijn ook veel budgetterings- en 
boekhoud-apps online beschikbaar die het proces nog gemakkelijker kunnen maken. 
 
Welke manier ze ook kiezen, het is van groot belang dat zij het budget bijhouden en 
het naleven. Benadruk ook de onderstaande attitudes, die je als trainer zeker wilt 
afraden: 
● In de verleiding te komen om zich te buiten te gaan aan dingen die ze niet echt 
nodig hebben, tenzij binnen hun vrije bestedingsruimte voor de maand valt. 
● In de verleiding komen om te 'lenen' van de vrije bestedingen van de volgende 
maand. Als ze het zich op dat moment niet kunnen veroorloven, koop het dan gewoon 
niet.  
 
Dit kan een echte verleiding zijn, want met creditcards kun je uitgaven uitstellen. Het is 
belangrijk om in gedachten te houden dat je de volgende maand tegen onvoorziene 
uitgaven kunnen aanlopen. Geld lenen kan gemakkelijk uit de hand lopen, dus raad 
het de deelnemers vooral af.  
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Leven binnen een budget hoeft niet saai te zijn. Natuurlijk klinkt budgetteren niet erg 
spannend. Maak dus ook duidelijk dat de vrije bestedingsruimte een goede 
motivator/beloning kan zijn voor de moeite die zij steken in het financiële plan.  
 
Hoe voorkom je financiële problemen?  
Er is een vuistregel voor financiële gezondheid: Check, Plan, Spaar en Bewaar.  Voor 
video's en oefeningen die in toegankelijk Nederlands worden uitgelegd, zie “Steffie 
helpt je verder!” via  Steffie.nl. Deze website en oefeningen zijn heel nuttig voor 
mensen die de taal leren, om te leren over financiële zaken in de Nederlandse context.  
 
Deze module (2) bestaat uit 6 activiteiten die de deelnemers helpen financieel 
geletterd te worden en te leven binnen hun mogelijkheden. Ze zijn bedoeld om hun 
succesvol budgetteren leuker te maken. De activiteiten worden aangeboden in 
spelvorm. De uitdaging van het spelen en winnen van het spel helpt om budgetteren 
iets minder saai te laten voelen.   
 
De verwachte uitkomst van deze activiteiten is dat ze gebruikt worden in een 
vormingssessie die vrouwen met een migratieachtergrond helpt om sociale en 
economische zelfstandigheid te verwerven. Professionals worden uitgenodigd zo veel 
activiteiten in te zetten als zij nodig achten, afhankelijk van de opleidingsbehoefte van 
de groep. De activiteiten worden beschouwd als open-ended en flexibel. Ze kunnen 
worden aangepast naar de lokale context.  
Door de in Module 2 opgenomen activiteiten te faciliteren, zullen je deelnemers in 
staat zijn om te groeien en onderstaande competenties ontwikkelen: 
 
 
 
 
 
 
 

 Kennis Skills Attitudes 

Leeruitkomsten 

M2 
Module 
Financiële  
Planning 

Na succesvolle afronding van dit deel zullen deelnemers in staat 
zijn om 

Begrijpen wat een 
financiële planning 
inhoudt 
 
Begrijpen wat het 
belang is van een 
financiële planning 

Vertrouwd raken met de 
basisbegrippen van 
fiscale 
verantwoordelijkheid en 
financiële planning 
 

Positief reageren op 
verandering 
 
Leer (financiële) 
problemen vanuit 
verschillende 
invalshoeken te bekijken 

http://www.steffie.nl/
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Begrijpen wat het 
voordeel is van deze 
module  

Kennismaken met de 
tools die in Nederland 
beschikbaar zijn 
 
Capaciteiten opbouwen 
rond dagelijkse 
financiële vaardigheden, 
zoals het aanvragen van 
uitkeringen en 
overheidssteun, een 
bankrekening openen, 
een bankpas gebruiken, 
basiselementen van het 
banksysteem, hoe geld 
te versturen en te 
ontvangen 
Het vergroten van 
competenties 
betreffende financiële 
planning  

 
Leer informatie kritisch 
te evalueren 
 
Analyseer financiële 
problemen en begrijp ze 
beter 
 
Laat je inspireren door 
verschillende 
voorbeelden van 
succesverhalen 
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ACTIVITEITEN MODULE 2 
 

Activiteitscode Titel  

M2A1 Wiskundige Speeltuin  
Uitkomsten 
Wiskunde gebruiken om problematische omstandigheden te analyseren en op te lossen 
Technologie interactief gebruiken 
Wiskundige verbanden in de context van het dagelijks leven begrijpen en gebruiken 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: Laptop/Tablets, Internettoegang, Luidsprekers/ Koptelefoons, Trainingsruimte 
met tafels 
❖ Duur: 5-10 minuten uitleg over de doelstellingen van deze activiteit en vragen naar 
computerervaring van de groep, 90 minuten online oefeningen en 20 minuten vragen en 
antwoorden 
❖ Groepsgrootte: bij voorkeur niet meer dan 10, om individuele aandacht te kunnen geven 
Deze wiskundige basisoefeningen zijn bedoeld om de deelnemers hun vertrouwen terug te 
geven in het berekenen van sommen. De online quizzen en spelletjes maken het leuker om 
hiermee te oefenen 
Instructie  
- Vraag eerst elke vrouw zich voor te stellen en te vertellen hoe zeker ze is in het gebruik 
van technologie. 
- Bepaal op basis hiervan het niveau van je deelnemers 
- Bekijk de website met de groep en laat zien hoe je kunt inloggen: 
https://www.mathplayground.com/  
- Dit portaal is ofwel met een abonnement ofwel gratis toegankelijk -  De gratis versie 
volstaat voor deze oefening 
- Linksboven geeft het blauwe pictogram keuzemogelijkheden voor het niveau (1e, 2e, 3e,  4e, 
5e of 6e  klas). Kies je bijvoorbeeld voor de 1e, dan verschijnen opties waaronder een 
'Optelgrafiek', 'Wiskunde woordproblemen' en 'Denkblokken'. Deze interactieve spellen 
helpen met het begrijpen en oplossen van sommen tot 20  
 - Een leuke optie is niveau 5, roodgekleurd, een meer gevorderd niveau. De oefeningen 
geven de realiteit weer op speelse wijze. De 'Demolition Derby' is een van de oefeningen in 
niveau 5 waar deelnemers mentaal worden uitgedaagd 
- Na de introductie op de website kun je de groep verdelen en in teams tegen elkaar laten 
spelen. Competitie in de leeromgeving is goed, het biedt meer uitdaging. Het stelt de 
deelnemers in staat grenzen te verleggen, hun werkelijke capaciteiten te benutten en hun 
mogelijkheden te maximaliseren 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie 
 
Tips voor de trainer 
 
❖ De wiskunde-activiteit richt zich op basisvaardigheden die je in het dagelijks leven 
gebruikt. De online quizzen en spelletjes zijn een manier om je deelnemers te laten 

https://www.mathplayground.com/
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reviseren zonder de stress van echte oefeningen en examens, waardoor ze meer plezier aan 
dit leermoment zullen beleven  
❖ Als trainer is het goed je deelnemers eraan te herinneren dat de oefeningen zorgen voor 
zelfevaluatie. Motiveer ze, en geef ze niet het gevoel dat ze in een ‘klaslokaal’ zijn  
❖ Bovendien is het ook een hulpmiddel voor deelnemers met kinderen, die de oefeningen 
kunnen gebruiken bij het helpen met het huiswerk. Het delen van weetjes en kennis, zorgt 
voor een sterkere band  
❖ Verder is het heel belangrijk om een groeimindset te bevorderen.  Moedig deelnemers 
aan steeds kort te vertellen wat ze geleerd hebben, en waar ze de stof in het dagelijks leven 
hebben toegepast  
❖ Als er deelnemers meedoen die sneller werken dan de rest, laat hen dan presenteren. Dit 
motiveert de rest van de groep om ook vooruit te willen. 
 

 
Evaluatie 
 

Print de enquête om 
het effect van de 
activiteit te meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helema
al eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
TIP: Het is goed om deelnemers begeleidende vragen te stellen, schriftelijk of mondeling, 
terwijl ze aan taken werken. Dit bevordert het reflectievermogen. Tijdens bovenstaande 
activiteiten kunnen trainers leidende vragen stellen die te maken hebben met alledaagse 
activiteiten waarin wiskunde voorkomt, zoals boodschappen doen, het ontvangen van 
wisselgeld, enz. 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
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⮚ 'Het inspirerende verhaal van een vrouw zoals jij' - gepresenteerd door 'Startup Refugees': 
een burgerlijke en sociale organisatie die vluchtelingen en immigranten steunt bij toegang 
tot ondernemerschap en werkgelegenheid'. 

Ojuolape, een modeontwerpster met een passie 
om goed te doen, heeft een verhaal dat ons allen 
zal inspireren. Ze creëerde haar eigen ethische 
modemerk genaamd 'Heybeautycollections' 
terwijl ze in Nigeria woonde en werkte. Nadat ze in 
2016 naar Finland verhuisd was, werd Ojuolape 
voor veel uitdagingen gesteld, een daarvan was 
het vinden van haar plek in een nieuwe 
zakenwereld. In 2020 nam Ojuolape deel aan de 
cursus ondernemerschap van 'Startup Refugees' in 
Oulu, die bedoeld was om de cursisten alles over 
de Finse markt te leren. Vandaag runt ze met 
succes 'Heybeautycollections' in Finland, een 
bedrijf dat een breed scala aan Afrikaanse mode 
combineert met Europese stijlen. Alle producten 
worden duurzaam ingekocht en gemaakt door 
vrouwelijke kleermakers in Nigeria. Referentielink: 
https://www.linkedin.com/posts/startup-
refugees_buywithpurpose-activity-

6744537846922674176-aLTg 
 
 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
 

  

https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg
https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg
https://www.linkedin.com/posts/startup-refugees_buywithpurpose-activity-6744537846922674176-aLTg
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Referenties/Leesmateriaal 
• www.mathsplayground.com is een leermiddel voor wiskunde dat zich richt op revisie 

van wiskundige berekeningen die door iedereen in het dagelijks leven gebruikt 
worden. Bovendien zijn de online quizzen en spelletjes een manier om te oefenen 
zonder de stress van een examen. Het biedt een hulpmiddel voor zelfevaluatie en 
biedt niveaus overeenkomend met schoolniveaus. Referentielink:  
https://www.mathplayground.com/    

• In het artikel 'Hoe kun je je rekenvaardigheid verbeteren' gaat Oliver Mcaninch in op 
ideeën over hoe iemand zijn rekenvaardigheid kan verbeteren, waaronder het 
belang van je tijd optimaal benutten; in jezelf geloven; je niet laten afschrikken door 
fouten; spelletjes spelen en getallen gebruiken in het echte leven. Mcaninch 
benadrukt dat het belangrijk is je niet door getallen te laten afschrikken en dat het 
zinvol is hulpmiddelen en methoden te vinden die voor het betreffende individu 
werken. Referentielink:  https://www.abcmoney.co.uk/2020/01/28/how-to-improve-
your-numeracy-skills/   

• In het artikel 'Hoe je aan een budget te houden' krijgt de lezer eenvoudige tips over 
hoe je je het beste aan een budget kunt houden; hoe je een nauwkeurig 
bestedingsplan maakt; doelen stellen; bestedingslimieten zonder te veel op te 
offeren; werken aan de toekomst; jezelf belonen en het belang van het hebben van 
een doel. Referentielink: https://www.budgetsmadeeasy.com/how-to-stick-to-a-
budget/   

• Het Nibud (Nationaal Instituut voor Informatie over Gezinsfinanciën) biedt 
verschillende hulpmiddelen voor informatie en advies over financiële zaken van 
particuliere huishoudens. Hun hulpmiddel helpt om huishoudens in staat te stellen 
zelf financiële beslissingen te nemen. Het Persoonlijk Budget Advies is een nuttig 
hulpmiddel om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. Wat geef je elke 
maand uit? En is dat veel of weinig, vergeleken met anderen? Hoeveel kan ik 
sparen/bezuinigen?  Referentie link: https://www.nibud.nl/consumenten/persoonlijk-
budgetadvies/  

• Wijzer in Geldzaken is gids voor informatie over je geldzaken. Ze geven tips, 
hulpmiddelen en informatie. Ze hebben een checklist (9 tips) om je financiële zaken 
op orde te krijgen. Referentielink: https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-
orde/checklist-geldzaken-op-orde/  

• Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 

 
Bijlagen  
Screenshots van  www.mathplayground.com 
 

https://www.mathplayground.com/
https://www.abcmoney.co.uk/2020/01/28/how-to-improve-your-numeracy-skills/
https://www.abcmoney.co.uk/2020/01/28/how-to-improve-your-numeracy-skills/
https://www.budgetsmadeeasy.com/how-to-stick-to-a-budget/
https://www.budgetsmadeeasy.com/how-to-stick-to-a-budget/
https://www.nibud.nl/consumenten/persoonlijk-budgetadvies/
https://www.nibud.nl/consumenten/persoonlijk-budgetadvies/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/checklist-geldzaken-op-orde/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/geldzaken-op-orde/checklist-geldzaken-op-orde/
http://www.mathplayground.com/
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Activiteitscode Titel  

M2A2 Het bonenspel 
Elke dag maken we keuzes op basis van wat we belangrijk vinden 
door te beoordelen of onze tijd, energie en geld de moeite waard 
zijn. Dit spel, afgeleid van 20 Bean Salary, helpt je ontdekken waar 
jij geld aan wil uitgeven en hoe persoonlijke ervaringen en 
waarden je beslissingen over geldbeheer beïnvloeden. 

Uitkomsten 
- De basisbeginselen van budgetteren oefenen met behulp van Het Bonen Spel; 
- Begrijpen welke invloed een beperkt budget op hun uitgaven kan hebben; 
- Nadenken over hun persoonlijke budgetteringskeuzes. 
Details van activiteit 
Materiaal: Print van het spel (BEAN MAP), inclusief de vragen die je tijdens de 
nabespreking nodig hebt (zie Bijlagen); Kaarten gemarkeerd van #1 tot #12 voor de 
tweede ronde van het spel. Schrijf op elke kaart de bijbehorende uitspraak en leg ze 
met de beeldzijde naar beneden op tafel (zie bijlagen); Een royale zak gedroogde 
bonen; gekleurde stiften &post-its. 
Duur: 45-60 minuten  
Groepsgrootte: 10-15 personen 
Instructie  
Dit spel kan individueel gespeeld worden, maar in een groep van 2 of meer krijg je 
beter resultaat. 
Verdeel de deelnemers in groepjes van minstens 2 en niet meer dan 5. Elk 
individu/groepje krijgt 20 bonen en een setje uitgavencategoriebladen. Het 
individu/de groep moet beslissen hoe ze hun "inkomen" besteden op basis van 
levensomstandigheden, waarden en doelen. Elk item heeft een vast aantal vierkantjes 
dat aangeeft hoeveel bonen nodig zijn om dat item te "betalen". 
 
RONDE 1 
Eerst moet elk individu/groep een item kiezen in elk van de categorieën met de 
gouden sterren (Voedsel, Huisvesting, Meubels, Vervoer, Verzekering en Kleding & 
Was). Als je klaar bent met het kiezen van items in de vereiste categorieën, ga je door 
met het kiezen van items tot je je 20-bean inkomen opgebruikt hebt. 
 
RONDE #2 
Je inkomen is zojuist teruggebracht tot 13 bonen. Wat wil je opgeven?  
Welke veranderingen ga je aanbrengen? 
Breng veranderingen aan tot je nog maar 13 bonen op je uitgavenbladen hebt staan. 
ANDERE KEUZES die je eventueel moet maken...elk team kiest 2 willekeurige kaarten 
van 1 tot 12: 
 
#1: Je hebt je been gebroken.  Als je een ziektekostenverzekering hebt, hoef je niets te 
doen.  Als je geen ziektekostenverzekering hebt, verwijder je 3 bonen. 
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#2: Je hebt net 2 bonen loonsverhoging gekregen!  Beslis waar het aan besteed moet 
worden. 
 
#3: De huizenmarkt bloeit, en verhuurders hebben dit jaar de huren verhoogd. Als je 
bij familie woont, doe dan niets. Als je een appartement deelt met huisgenoten of 
alleen woont, neem dan 2 bonen af. 
 
#4: Je kabelrekening is gestegen. Als je geen kabel hebt, doe dan niets. Als je kabel 
hebt, moet je een van je bonen verplaatsen naar kabel. 
 
#5: Je auto heeft nieuwe banden nodig.   Als je geen auto hebt, doe dan niets. Als je 
een auto hebt, verwijder je 2 bonen. 
 
#6: Je beste vriend gaat trouwen en heeft je gevraagd de bruiloft bij te wonen. 
Verplaats 3 bonen naar de laatste categorie onder geschenken (overige. 
 
#7: Je winterjas is gescheurd en kan niet meer gerepareerd worden. Je moet hem 
vervangen. Verwijder 1 boon.  
 
#8: Je magnetron is stuk, je moet hem vervangen. Verwijder 1 boon. 
 
#9: Een airco-lek van je bovenbuurman heeft je computer vernield. Als je een 
inboedelverzekering hebt, doe dan niets. Als je geen inboedelverzekering hebt, 
verwijder dan 2 bonen.  
 
#10: Het fornuis in je appartement is stuk en de huisbaas heeft je meegedeeld dat het 
een maand zal duren voor het vervangen is.  Je zult het middelste vak in de categorie 
Voedsel moeten gebruiken [3 bonen] omdat je thuis geen warme maaltijden kunt 
koken; maak de nodige aanpassingen in hoe je bonen zijn verdeeld.  
 
#11: Je vrienden hebben deze zomer een strandhuis gehuurd en hebben je gevraagd 
mee te gaan. Als je besluit dit te doen, moet je 3 bonen toewijzen aan het laatste deel 
in de categorie Recreatie.  Als je besluit deze kans aan je voorbij te laten gaan, doe je 
niets. 
 
#12: Je matras is versleten en moet vervangen worden.  Verwijder 1 boon. 
Tips voor de trainer 
Elke dag maken we keuzes op basis van wat we belangrijk vinden door te beoordelen 
of onze tijd, energie en geld de moeite waard zijn. Dit spel, aangepast uit 20 Bean 
Salary, helpt je te ontdekken wat voor jou het belangrijkst is om geld aan uit te geven 
en hoe je persoonlijke ervaringen en waarden je beslissingen over geldbeheer 
beïnvloeden. Geld beheren betekent keuzes maken. Er is nooit genoeg geld 
beschikbaar voor al de dingen die we graag zouden willen hebben of doen. Dit spel 
helpt je te beslissen wat voor jou het belangrijkst is. 
Evaluatie 
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Print de enquête om 
het effect van de 
activiteit te meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helema
al eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
Naast de enquête dienen ook onderstaande vragen gesteld te worden aan de groep: 
 
 
RONDE #1 DISCUSSIEVRAGEN 
Waarom koos je voor de specifieke items?  
Op welke manieren werd je beïnvloed door je waarden? Je doelen? Je eerdere 
ervaringen? 
Vergelijk waar je je bonen aan besteedde met een ander individu/groep. 
 
RONDE #2 DISCUSSIEVRAGEN 
Welke items koos je om op te geven? Waarom? Wat heb je in dit proces over jezelf en 
geld  
geleerd?  
Vergelijk je bezuinigingskeuzes met een ander individu/groepje. 
Follow-up 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
 
 
Referenties/Leesmateriaal 
    Bronnen: 
Parker, L. (n.d.). The Bean Game. Washington State University Extension, Family 
Resource Management Specialist. 
https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/activities/ 

https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/activities/
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Bijlagen  
Bijlage 1: De Bonenkaart  

  

 
 

 

Benodigdheden 
Geprinte kaartjes met statements 1 t/m 12 
Geprinte bonenkaart voor elk team 
Zak gedroogde bonen 

 
Elke dag maken we keuzes op basis van wat we belangrijk vinden door te beoordelen 
of onze tijd, energie en geld de moeite waard zijn. Dit spel, afgeleid uit 20 Bean Salary, 
helpt je te ontdekken waar jij geld aan wil uitgeven, en hoe je persoonlijke ervaringen 
en waarden je beslissingen over geldbeheer beïnvloeden. 
 

BNKAART  
 
 
 

 

⭐ 

 

Huisvesting 

⭐ 

 

Eten 

Samenwonen met 
familie, 
Rekeningen zijn 
gedeeld 

 

Thuis koken; eens per 
week uit eten  

Deel een 
appartement met 
huisgenoten 

 

Regelmatige fast food 
lunch, wekelijks uit eten  

Huur een 
zelfstandige 
woonruimte 

 

Alle maaltijden 
buitenshuis  

 
 
 

⭐ 

Verzekering 

⭐ 

Kleding 

 
Auto 

Geen auto Geen kosten Kledin
g 

Draag huidige 
garderobe 

Geen kosten 

Verzekerd voor 
eigen risico  

Winkel in de sale / 
tweedehands  
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Volledige dekking 

 

 

Koop nieuwe kleding 

 

Gezondh
eid & 
ziekte 

Geen verzekering Geen kosten Koop 
designerkleding  

Basisverzekering 

 

Wasse
n 

Doe de was bij 
ouders thuis 

Geen kosten 

 Woning Geen verzekering Geen kosten  Gebruik wasserette 
(eigen wasmiddel)  

 Huurdersverzeker
ing   Koop of huur 

wasmachine/droger 
+ eigen wasmiddel 

 

 

 

⭐ 

 

Transport  
 
 
 

 
 

 

Recreatie 

Lopen of fietsen Geen kosten Wandelen, met vrienden 
zijn, scrollen op telefoon 

Geen kosten 

Bus / carpool 
 

Streamen TV, Muziek, Series 

 

Koop benzine voor 
gedeelde auto  

Bioscoop, fitness, sport, 
hobby’s/clubs  

Koop een tweedehandsauto 
(+ benzine) 
 

 
Concerten / 
sportevenementen   

 Koop een nieuwe auto 
(+benzine) 
 

 
Vakanties 

 

 

⭐ 

 

Inrichting   
 

 
 

Communicatie 

Tweedehands van 
vrienden/familie 

Geen kosten Geen telefoon Geen kosten 

Koop in een kringloop/online 
tweedehands  

Telefoon met beperkte data 
 

Huur een ingericht 
appartement  

Telefoon met onbeperkte 
data  

 Koop nieuwe meubels 
 

 Wifi thuis 
 

 

 Persoonlijke verzorging   Cadeaus 
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Basic: zeep, shampoo, 
tandpasta, make-up, etc.  

 

Zelfgemaakt 
  

Regelmatig kappersbezoek, 
schoonheidsspecialiste, etc.   

Kaartje of klein cadeautje 

 

Vaak kappersbezoek, 
nagelsalon, producten van 
dure merken etc.  

 

Regelmatige cadeaus voor 
vrienden en familie  

  Donaties aan goede 
doelen/religieuze groepen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sparen 

Cash in een spaarpot (kleingeld) Geen kosten 

5% van inkomen 

 

10% van inkomen 

 

Investeren voor pensioen 

 

 
 
Instructie: Gebruik de bonenkaart voor onderstaande vragen 
 

 
 
 
 
Deel I: Ronde 1 Discussievragen 
 
Motiveer waarom je de bonen op een bepaalde manier hebt besteed.  
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Neem even de tijd om na te denken over je waarden rondom geld. Kijk dan naar de bovenste drie tot 
vier categorieën waar je het meeste van je bonen aan uitgeeft. Hoe weerspiegelen deze keuzes je 
waarden? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vergelijk je uitgaven met anderen in de groep. Welke overeenkomsten/verschillen neem je waar?  

Overeenkomsten Verschillen 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Deel II: Ronde 2 Discussievragen 
 
Denk na over hoe je koos om de 7 bonen te verwijderen. Welke afwegingen moest je maken? Hoe 
besloot je op welke categorieën je moest bezuinigen? 

 
 
 
 

 
Wat heb je geleerd over jezelf en je waarden rondom geld door het proces van bezuinigen op je 
budget? 
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Vergelijk je bezuinigingskeuzes met anderen in de groep. Welke overeenkomsten/verschillen neem je 
waar? 

Overeenkomsten Verschillen 

 
 
 
 

 

 
Deel III: Reflectie 
 
Verrasten de kosten van sommige van de categorieën en opties je? Welke en waarom? 

 
 
 

 
Welke eerdere ervaringen in je leven beïnvloeden hoe je je bonen over je budget zou verdelen? 

 
 
 
 

 
Welke 3 belangrijkste dingen heb je van deze activiteit geleerd om je te helpen in de toekomst sterke, 
realistische budgetten voor jezelf op te stellen? 

 
 
 

 
Bijlage 2: VRAGENKAARTEN 
Print op kaartjes en nummer ze van #1 tot #12 
 
#1: Je hebt je been gebroken.  Als je een ziektekostenverzekering hebt, hoef je niets te doen.  Als je geen 
ziektekostenverzekering hebt, verwijder je 3 bonen. 
 
#2: Je hebt net 2 bonen loonsverhoging gekregen!  Beslis waar het aan besteed moet worden. 
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#3: De huizenmarkt bloeit, en verhuurders hebben dit jaar de huren verhoogd. Als je bij familie woont, 
doe dan niets. Als je een appartement deelt met huisgenoten of alleen woont, neem dan 2 bonen af. 
 
#4: Je kabelrekening is gestegen. Als je geen kabel hebt, doe dan niets. Als je kabel hebt, moet je een 
van je bonen verplaatsen naar kabel. 
 
#5: Je auto heeft nieuwe banden nodig.   Als je geen auto hebt, doe dan niets. Als je een auto hebt, 
verwijder je 2 bonen. 
 
#6: Je beste vriend gaat trouwen en heeft je gevraagd de bruiloft bij te wonen.  Verplaats 3 bonen naar 
de laatste categorie onder geschenken (overige) 
 
#7: Je winterjas is gescheurd en kan niet meer gerepareerd worden. Je moet hem vervangen. Verwijder 1 
boon.  
 
#8: Je magnetron is stuk, en je moet hem vervangen. Verwijder 1 boon. 
 
#9: Een airco-lek van je bovenbuurman heeft je computer vernield. Als je een inboedelverzekering hebt, 
doe dan niets. Als je geen inboedelverzekering hebt, verwijder dan 2 bonen.  
 
#10: Het fornuis in je appartement is stuk en de huisbaas heeft je meegedeeld dat het een maand zal 
duren voor het vervangen is.  Je zult het middelste vak in de categorie Voedsel moeten gebruiken [3 
bonen] omdat je thuis geen warme maaltijden kunt koken; maak de nodige aanpassingen in hoe je 
bonen zijn verdeeld.  
 
#11: Je vrienden hebben deze zomer een strandhuis gehuurd en hebben je gevraagd mee te gaan. Als je 
besluit dit te doen, moet je 3 bonen toewijzen aan het laatste deel in de categorie Recreatie.  Als je 
besluit deze kans aan je voorbij te laten gaan, doe je niets. 
 
#12: Je matras is versleten en moet vervangen worden.  Verwijder 1 boon  
 
 

 
 
 

Activiteitscode Titel  

M2A3 Geld Management Spel 
Uitkomsten 

• Leren over geldmanagement 
• Het ontwikkelen van gezonde gewoonten rondom geld 
• Handigheid creëren in budgetteren  

Omgaan met geld is een vaardigheid die moet worden aangeleerd. Veel mensen 
worden volwassen zonder dat ze ooit de skills hebben verworven om dit goed te 
doen. Als trainer kun je de deelnemers helpen gezonde geldgewoonten te 
ontwikkelen en onnodige uitgaven te identificeren. Dit doe je door hen actief te 
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betrekken bij spelletjes rond geldbeheer en budgettering. Deze spelletjes geven de 
deelnemers de kans om op een leuke en coöperatieve manier te oefenen met 
geldbeheer. 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: Bruine papieren zakken, viltstiften, kassabonnetjes, indexkaarten, 
pennen en papier 
❖ Duur: 45-60 minuten  
❖ Groepsgrootte: 10-15 personen 
Instructie  
- Vraag de deelnemers om drie bonnetjes van recente aankopen mee te brengen 
om te gebruiken in dit wil vs. behoefte spel (raadpleeg bijlagen voor de afbeelding).  
- Om dit spel voor te bereiden, label je een papieren lunchzakje als 'wil' en een ander 
als 'behoefte'.  
- Wanneer de deelnemers in de klas aankomen, vraag je hen om hun drie bonnen 
op hun bureau te leggen. Als het bonnetje meer dan één voorwerp bevat, vraag hen 
dan één van de items te omcirkelen of te markeren.  
- Vraag dan aan elke deelnemer om zijn naam op de achterkant van de bonnetjes te 
schrijven. Verzamel de bonnetjes van de deelnemers. 
- Vraag een vrijwilliger om naar de klas te komen en de bonnetjes te sorteren.  
- Zodra de bonnetjes gesorteerd zijn, controleert je hun sortering. Als ze correct 
gesorteerd hebben, complimenteer ze dan.  
- Daag de deelnemers daarna uit om te bepalen welke aankopen nodig zijn en 
welke overbodig zijn in deze simulatie. 
- Om dit spel voor te bereiden, schrijf je potentiële aankopen op indexkaarten. Schrijf 
bij elk item de prijs van de aankoop. Maak twee identieke kopieën van deze kaarten. 
Gebruik één set kaarten. en scheid de noodzakelijke van de overbodige items. Tel de 
kosten op van de noodzakelijke items. Meng de kaarten. 
- Verdeel de deelnemers vervolgens in twee teams. Tel de noodzakelijke items bij 
elkaar op en schrijf het totaal op.  
- Leg de deelnemers uit dat ze net een vast inkomen hebben gekregen en dat ze 
alleen het op het bord geschreven bedrag kunnen uitgeven.  
- Geef elke groep een set van de kaarten die je hebt voorbereid en vraag hen als 
team te werken om de kaarten te sorteren en te bepalen welke items die op de 
kaarten staan, ze zouden kopen als ze alleen het bedrag hadden dat op het bord 
staat.  
- Laat ze de kaarten sorteren, de belangrijkste items selecteren en de waarden 
optellen tot ze de kaarten hebben geselecteerd die gelijk zijn aan het bedrag dat op 
het bord staat.  
- Het team dat het eerst klaar is met de opdracht wint. 
 
- Na deze activiteit, is er mogelijkheid tot een aanvullend spel:  
 
Om dit spel te maken, maak je een lijst van soorten inkomsten en uitgaven op 
indexkaarten. Schrijf op elke kaart een zin die uitlegt hoeveel geld er in het 
denkbeeldige budget komt en eruit gaat. Maak genoeg kaarten voor elke 
deelnemer om 10 kaarten te hebben. (Zie bijlage voor voorbeeld).  
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- Laat de deelnemers elk willekeurig 10 kaarten trekken.  
- Laat de deelnemers de kaarten met de beschreven kant naar beneden houden, en 
geef hen een vel papier.   
- Leg uit dat er op de kaarten inkomen en uitgaven beschreven staan.  
- Geef hen de opdracht hun blad papier te gebruiken en te berekenen hoeveel geld 
ze aan het einde van de maand zouden overhouden, als de kaarten die ze getrokken 
hebben hun werkelijke inkomens- en uitgavenprofiel zouden voorstellen. 
- Moedig de deelnemers aan om dit zo snel mogelijk te berekenen en beloon 
degene die als eerste klaar is.  
- Sluit de activiteit af met de nabespreking. 
Tips voor de trainer 
1) De spelletjes zijn vrij gemakkelijk te spelen, maar vereisen wel een beetje 
voorbereiding voor de sessie.  
2) Het is aan te bevelen gekleurde indexkaarten te gebruiken en ze eventueel te 
versieren met foto’s/stickers.  
3) Je moet weten hoeveel deelnemers er komen, zodat je genoeg kaarten en 
materialen hebt om aan iedereen te geven.   
Evaluatie 
 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
TIP: Het zou ook goed zijn om de deelnemers, schriftelijk of mondeling, leidende 
vragen te stellen terwijl ze met deze activiteit bezig zijn. Dit zet aan tot reflectie 
tijdens de oefening. De deelnemers kan gevraagd worden na te denken over andere 
uitgaven die misschien niet vermeld staan op de kaartjes die ze bij de deur 
getekend hebben. Stel vragen die betrekking hebben op hoe vaak zulke uitgaven 
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opduiken en welk resultaat dit heeft voor hun budget. Het zou ideaal zijn iemand te 
vinden die bereid is een echte ervaring te delen en eventueel advies en 
aanbevelingen te geven.   
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
De lessen van Brigitte Hyacinth, internationaal keynote spreker, bestsellerauteur en 
thought leader op het gebied van Leiderschap, HR, Kunstmatige Intelligentie (AI) en 
Digitale Transformatie kunnen worden gebruikt door iedereen die zijn/haar leven wil 
verbeteren. Hyacinth is zeer beroemd om haar leiderschapsmodellen. Brigitte 
Hyacinth publiceerde vijf boeken die allen zeer interessant zijn voor wie 
geïnteresseerd is in leiderschap. Referentielink: https://brigettehyacinth.com 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
Referenties/Leesmateriaal 
Financiële geletterdheid - Deze video is een geweldig hulpmiddel bij het proces van 
financiële geletterdheid. Succesvolle mensen en professionals geven hun advies aan 
mensen die op zoek zijn naar betere kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt ook 
ingegaan op het beheer van uitgaven, financiële prioriteiten en de best practices. 
Referentielink: https://www.youtube.com/watch?v=4j2emMn7UaI 
 
Financiële geletterdheid - een beginnersgids voor financiële educatie - Deze video is 
een leuke en praktische beginnersgids voor financiële geletterdheid. Charlie Wayne 
gaat in op de punten inkomen, levensstijl en het vinden van werk. Referentielink: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XZIv4__sQA 
 
Alle huishoudens moeten financieel weerbaar zijn. Maar hoe word je financieel 
weerbaar? De Nibud-competenties bieden handvatten voor de professional. De 
competenties zijn: genoeg geld verdienen om van te leven, je geldzaken regelen, 
verantwoord uitgeven en voorbereid zijn op (on)voorziene gebeurtenissen. 
Referentielink: https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-competenties/ 
 
Het belang van een financiële buffer. Kosten die je niet verwacht, zoals de 
wasmachine die kapot gaat of de kosten die hoger zijn dan gedacht. Het is fijn om 
een financiële reserve te hebben. Referentielink: 
https://www.nibud.nl/consumenten/bufferberekenaar/  
 
Bijlagen  
  Wil vs. Behoefte Bonnetjes 

https://brigettehyacinth.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4j2emMn7UaI
https://www.youtube.com/watch?v=4XZIv4__sQA
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-competenties/
https://www.nibud.nl/consumenten/bufferberekenaar/
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Budgetberekeningsspel 
Dit spel omvat verschillende soorten uitgaven die op de indexkaarten staan. De 
oefening is bedoeld om de deelnemers te laten nadenken over wat echt een 
behoefte is (en wat slechts een ‘wens’ is). Op elke kaart staat een zin met uitleg over 
het geld dat in het denkbeeldige budget komt of eruit gaat. Deze fictieve uitgaven 
en inkomsten kunnen het volgende inhouden: 
- Een paar schoenen kopen € 30 
- Energierekeningen € 100 
- Studiefinanciering € 80 
- Vervoerskosten € 35 
- Kinderbijslag € 9 
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Activiteitscode Titel  

M2A4 Omgaan met het Internet 
 

Uitkomsten 
Technologische apparatuur die in het dagelijks leven gebruikt wordt, veilig 
bedienen 
Computerbasisvaardigheden oefenen 
De basisfuncties van een internetwebsite gebruiken 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: Laptop, Internet toegang, Luidsprekers/ Koptelefoon, Trainingsruimte 
met tafels 
❖ Duur: 5 minuten uitleg over de doelen van deze activiteit en vragen naar hun 
ervaring met computers, 10 minuten online cursusonderdelen, 10 minuten oefenen, 
15 minuten vragen en antwoorden - in totaal 45 minuten. 
Groepsgrootte: 10-15 personen 
 
Door de Covid-19 pandemie verschuift de wereld nu meer dan ooit naar 
digitalisering, iets sneller dan was voorzien. Financiële geletterdheid kan online 
worden aangeleerd als je handigheid hebt in omgaan met computers/het internet. 
Deze activiteit is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen m.b.t. 
computerskills.  
Instructie  
- Begin de activiteit door erop te wijzen dat computers tegenwoordig een belangrijk 
deel uitmaken van alle aspecten van ons leven, of we nu thuis op zoek zijn naar 
informatie of amusement; op school op zoek zijn naar onderwijsmateriaal; of op ons 
werk. Vooral in professionele setting is het gebruik van een computer nagenoeg 
onvermijdelijk. De ‘Digitale Vaardigheden’ zijn erop gericht vertrouwen te creëren 
bij mensen die niet gewend zijn dagelijks computers te gebruiken. Het doel is 
deelnemers te verwijzen naar korte, gemakkelijk te volgen online bronnen zoals 
Open Educational Resources Commons (www.oercommons.org) of andere meer 
geavanceerde online cursusportaalsites zoals Coursera (www.coursera.org), deze zijn 
gratis toegankelijk. 
- Stap één is het uitleggen aan de deelnemers hoe ze een website kunnen 
navigeren, surf hiervoor naar: https://digitallearn.org/courses/navigating-a-website 
- Klik op ‘Start Cursus’ en laat ze de eerste 3 filmpjes bekijken: a) Deel 1 Introductie; b) 
Deel 2 Een website vinden; en c) Deel 3 Onderdelen van een website (zie bijlage) 
- Vraag de deelnemers om dit zelf uit te proberen, door via Google naar andere 
websites te gaan. Vraag hen om naar www.google.com te gaan in hun webbrowser 
en dan te zoeken naar hun favoriete winkel of restaurant. 
- Vraag hen door de zoekresultaten door te nemen en te klikken op de relevante 
website. Vraag hen door de website te navigeren en alle informatie te lezen. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
1) Deze training vergt een goede internetverbinding in de locatie 
2) Je hebt minstens één laptop of tablet per twee deelnemers nodig. 

file:///C:/Users/wolrich.elsbeth/Downloads/www.oercommons.org
http://www.coursera.org/
https://digitallearn.org/courses/navigating-a-website
file:///C:/Users/wolrich.elsbeth/Downloads/www.google.com
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3) Zorg ervoor dat de cursisten de tijd krijgen om persoonlijke aantekeningen te 
maken, zodat ze die kunnen raadplegen als ze alleen met de computer/internet aan 
de slag gaan. 
Evaluatie 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
TIP: Onderstaande vragen kunnen tijdens de activiteit aan deelnemers worden 
gesteld om hen aan te zetten tot zelfreflectie.  
Kun je de advertenties op deze site vinden? 
Klikken we op advertenties? Waarom? Waarom niet? 
Hoe ga je terug op het internet? 
Hoe zie je of een website in een nieuw tabblad wordt geopend? 
Hoe verwijder je een tabblad? 
Hoe navigeer je op deze website? 
Hoe weet je dat? 
 

 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Inspirerend verhaal: Hoe vrouwen met een migratieachtergrond lokaal leiderschap 
tonen in Frankrijk, Spanje en daarbuiten 
Janina Pescinski gaat in dit artikel dieper in op de realiteit van de marginalisering en 
het verlies van rechten waarmee vrouwen met een migratieachtergrond doorgaans 
te maken krijgen. In Europa worden migranten regelmatig uitgesloten van formele 
politieke processen, zoals stemmen en zich verkiesbaar stellen voor openbare 
ambten. Cruciaal is dat dit betekent dat het migratiebeleid zonder hun inbreng 
wordt vastgesteld. Pescinski suggereert dat migranten door hun universele recht op 
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vergadering, vereniging en meningsuiting in de publieke sfeer uit te oefenen, een 
stem kunnen hebben in de lokale politiek en zo de kloof tussen formele en 
informele politiek kunnen doorbreken. Dit gezegd zijnde, zetten twee 
migrantenorganisaties, respectievelijk in Parijs en Barcelona, zich in voor de 
politieke emancipatie van vrouwen. In Parijs zamelt Action to Support Female 
Victims of Violence in Guinea (AFAVEG) geld in voor medische zorg en onderwijs 
voor vrouwen die het slachtoffer zijn geworden van politiek gemotiveerd geweld in 
Guinee. Interessant is dat in dit artikel ook wordt erkend dat de diversiteit van de 
ervaringen van vrouwelijke immigranten niet altijd wordt erkend in het beleid dat 
op hen is gericht. Het stelt verder dat de ervaringen van vrouwelijke migranten niet 
simplistisch kunnen worden gegroepeerd op grond van het feit dat zij vrouw zijn. 
Bovendien moeten andere factoren zoals ras, sociale klasse, opleidingsniveau, 
seksualiteit en andere sociaaleconomische factoren worden erkend om te werken 
aan een intersectionele aanpak van de politieke en verenigingsparticipatie van 
vrouwen met een migratieachtergrond. In een recent beleidsrapport van het UNU 
Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM) worden aanbevelingen 
gedaan over hoe lokale overheden kunnen helpen vrouwelijke migranten mondiger 
te maken door meer steun te verlenen aan hun verenigingen en de dialoog tussen 
deze verenigingen en de besluitvormingsorganen van de overheid te 
vergemakkelijken. Op internationaal niveau biedt de onlangs aangenomen 
Verklaring van New York voor vluchtelingen en migranten een kans om ervoor te 
zorgen dat de rechten van vrouwelijke migranten de nodige aandacht krijgen in de 
twee global compacts waarover zal worden onderhandeld. De manieren waarop 
vrouwelijke migranten in staat zijn zichzelf politiek te versterken, verdienen 
erkenning en steun om gendergelijkheid te bereiken en tegelijkertijd de 
mensenrechten van alle migranten te beschermen. Referentielink: 
https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-
france-spain-beyond.html 
 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
 
Referenties/Leesmateriaal 
“Empowerment van vrouwen voor sterkere politieke partijen" is een door de 
Verenigde Naties ontwikkelde gids van best practices die de politieke participatie 
van vrouwen moet bevorderen. De benadering draait om het recht van vrouwen om 
deel te nemen aan het politieke leven, dat door verschillende internationale 
verdragen wordt gewaarborgd. Het pleit ervoor dat politieke partijen de sleutel zijn 
tot de deelname van vrouwen aan de politiek, aangezien het politieke partijen zijn 
die kandidaten werven en selecteren voor verkiezingen en die de beleidsagenda van 
een land bepalen. Bovendien wordt gesteld dat zonder toegang tot gevestigde 
netwerken van invloed, en met zeer beperkte middelen, weinig rolmodellen en 
mentors, en soms zelfs beperkte steun van familie en gemeenschap, het begrijpelijk 
is dat de participatie van vrouwen in politieke partijen ver achter is gebleven bij die 
van mannen. In de Gids worden gerichte maatregelen aangegeven die politieke 
partijen kunnen nemen om vrouwen mondiger te maken. De gids is gestructureerd 
volgens vier fasen, waarbij een electorale cyclus wordt gevolgd. De Gids biedt een 

https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-france-spain-beyond.html
https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-france-spain-beyond.html
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aantal algemene beginselen en deelt best practices voor belanghebbenden om 
projecten op te zetten en uit te voeren. De gids schrijft geen bepaalde formule voor, 
maar geeft veeleer opties voor hervormingen die zijn afgeleid van strategieën die 
door politieke partijen over de hele wereld zijn toegepast. Referentielink: 
https://digitallearn.org/courses 
 
Class Central Courses is een online portaal dat meer dan 30.000 cursussen aanbiedt 
op het gebied van onder andere programmeren, informatica, kunst en design en 
business. Referentielink: https://www.class-central.com/course/open-education-by-
blackboard-web-digital-literacies-4146 
 
Wat moet u echt regelen in Nederland om je financiën op orde te krijgen. Zorg dat 
je goed voorbereid bent, dit zijn de minimale vereisten. Referentielink (in Dutch): 
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-bijna-
18/?mpwui=14686429-fab3-4f71-ad07-8852557dd823  
 
Hulp bij financiële zaken voor vluchtelingen met een werk- en verblijfsvergunning. 
Online hulp bij geldzaken en regelingen, je kunt het gebruiken als checklist. 
Referentielink (in Dutch): 
https://www.startpuntgeldzaken.nl/vluchtelingenwerk/alle-geldplannen/geldplan-
statushouders/en/?mpwui=08c056fc-1133-4dcc-8eee-3be38bc4f416 
 
Bijlagen  

 
 
 

https://digitallearn.org/courses
https://www.class-central.com/course/open-education-by-blackboard-web-digital-literacies-4146
https://www.class-central.com/course/open-education-by-blackboard-web-digital-literacies-4146
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/?mpwui=14686429-fab3-4f71-ad07-8852557dd823
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/alle-geldplannen/geldplan-bijna-18/?mpwui=14686429-fab3-4f71-ad07-8852557dd823
https://www.startpuntgeldzaken.nl/vluchtelingenwerk/alle-geldplannen/geldplan-statushouders/en/?mpwui=08c056fc-1133-4dcc-8eee-3be38bc4f416
https://www.startpuntgeldzaken.nl/vluchtelingenwerk/alle-geldplannen/geldplan-statushouders/en/?mpwui=08c056fc-1133-4dcc-8eee-3be38bc4f416
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Activiteitscode Titel  

U2A5 Snoepkassière 
Uitkomsten 

Technologie interactief gebruiken 
Wiskunde in het dagelijks leven begrijpen en gebruiken. 
Je rekenvaardigheid vergroten 
Details van activiteit 
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❖ Materiaal: Laptop, Internet toegang, Luidsprekers/ Koptelefoon, Trainingsruimte 
met tafels. 
❖ Duur: 10 minuten uitleg over de doelen van deze activiteit en vragen naar de 
ervaring van de deelnemers met computers, 10 minuten laten zien hoe het spel 
gespeeld wordt, 20 minuten oefenen, 15 minuten vragen en antwoorden 
❖ Groepsgrootte: 10-15 personen  
Of we nu boodschappen doen, berekenen hoeveel wisselgeld we moeten geven, of 
de afstand uitrekenen om van punt A naar punt B te gaan, wiskunde is altijd nodig. 
De wiskundige basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen) in 
combinatie met het berekenen van percentages behoren tot de meest gebruikte 
functies in ons dagelijks leven. 
Instructie  
 
- Leg de deelnemers uit dat ze vandaag een eenvoudig spel zullen spelen waarbij ter 
plaatse wordt gerekend, waarbij ze de waarde van verschillende artikelen bij elkaar 
optellen en betalen met ‘munten’.  
 
- Surf met de groep naar:  https://www.mathplayground.com/candy_cashier.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start het spel door op 
‘new’ te klikken 
 

https://www.mathplayground.com/candy_cashier.html
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- Vertel de deelnemers dat ze de prijzen van de snoepjes links moeten optellen aan 
de hand van de prijslijst bovenaan. Daarna kunnen ze betalen met de munten aan de 
rechterkant. 
 

 
- Herhaal en verhoog het niveau 
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- Sluit af met evaluatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tips voor de trainer 
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1) Zorg dat je genoeg laptops/tablets hebt voor minstens één per twee deelnemers. 
2) Leg het spel uit en loop het even door om ervoor te zorgen dat iedereen de basis 
begrijpt.  
3) Het is heel belangrijk om tijd vrij te maken voor vragen en antwoorden, want na 
het spel zullen de deelnemers meer bereid zijn om te praten over de problemen die 
ze ondervinden met hun financiële kennis. 
 
Evaluatie 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  
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Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
‘Migrant women - stories you should know and tell': dit online artikel neemt de lezer 
mee in vele verschillende realiteiten waarvan sommige positiever zijn dan andere. 
UNWOMEN gaat in dit artikel niet alleen in op feiten, maar verdiept zich ook in de 
huidige mogelijkheden en steun voor vrouwen met een migratieachtergrond over 
de hele wereld. 
Referentielink:https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-
international-migrants-day 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar 
het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
Bijlagen  
N.v.t  

 
Activiteitscode Titel  

M2A6 De 50/30/20 Budgetregel 
Uitkomsten 
De deelnemers helpen hun uitgaven in overeenstemming te brengen met hun 
spaardoelen.  
De deelnemers helpen te bepalen hoeveel ze zouden moeten uitgeven, en 
waaraan. 
Om deelnemers te helpen elke maand iets te sparen. 
De 50/30/20 regel kan dienen als een geweldig hulpmiddel om het financiële 
profiel van de deelnemers te helpen diversifiëren, dynamische spaardoelen te 
bereiken, en de algemene financiële gezondheid te bevorderen. 
Details van activiteit 
Materiaal: Laptop, Internettoegang, Luidsprekers/ Koptelefoon, Trainingsruimte 
met tafels, Flipchart. 
Duur: 90 minuten 
Groepsgrootte: 10 personen 
Instructie  
- Laat deelnemers inloggen op deze website, waar ze alle informatie over deze 
activiteit zullen vinden. 
- Als inleiding op de activiteit toon je de deelnemers eerst deze 2 minuten durende 
video over de 50/30/20 regel.   
- Zorg ervoor dat je na de video enkele basiselementen van de 50/30/20-regel in 
detail uitlegt (zie bijlagen), wanneer er vragen zijn. 
- Vertel hoe de 50/30/20-regel door Senator Elizabeth Warren populair is gemaakt. 
De methode verdeelt het inkomen na belastingen in drie verschillende potjes: 
Eerste levensbehoeften (50%) 
Wensen (30%) 
Sparen (20%) 
- Leg uit hoe het gebruik hiervan budgetteren eenvoudig, effectief en duurzaam 
kan maken.  

https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1oGIriVHxRA&feature=youtu.be
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- Laat de deelnemers de tijd nemen om te experimenteren met 50/30/20-regel. De 
gratis budgetrekenmachine kan hierbij helpen. Deze kan ook gedownload worden 
in cvs-format.  
- Sluit af met de evaluatie 
 
Tips voor de trainer 
1) Deze activiteit werkt het best in een klassikale opstelling. Zorg voor een goede 
internetverbinding en een schoolbord om het concept beter uit te leggen.  
2) Zorg ervoor dat elke deelnemer het concept begrijpt, aangezien sommigen die 
introvert zijn, minder snel vragen zullen stellen. 
3) Maak gebruik van onderstaande evaluatieformulier. Hiermee kun je als trainer 
nagaan welke oefening het meest in de smaak viel.    
Evaluatie 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

https://mint.intuit.com/blog/budgeting/budgeting-calculator/
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Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  
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Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
‘The Most Inspiring Immigration Stories Of 2019'. Dit artikel van Forbes geeft een 
inkijkje in de prachtige succesvolle verhalen van migranten die zelf anderen helpen. 
Van ondernemingen, tot kunst, tot schaakkampioenen en artsen. Referentielink: 
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-inspiring-
immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6 
 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar 
het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen.  
 
Welk geldplan past het best bij je? Startpunt Geldzaken biedt geldplannen aan 
voor mensen in verschillende omstandigheden. In een paar vragen bepaalt je welk 
geldplan het beste bij jouw situatie past. Referentielink: 
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/geldplan-startvragen/ 
Maak een maandelijks budget. Als je snel inzicht wilt hebben in je inkomsten en 
uitgaven, kun je een formulier downloaden om een maandbegroting te maken. 
Een maandbegroting is een handig hulpmiddel om snel inzicht te krijgen in je 
inkomsten en uitgaven. Referentielink: https://www.nibud.nl/consumenten/een-
maandbegroting-maken/  
Volg het 5-stappenplan om je inkomsten en uitgaven op een rij te zetten en je 
financiële positie te ontdekken. Het geeft inzicht om geldzorgen te voorkomen en 
om actie te ondernemen als er iets verandert. Vraag je omgeving om hulp als je er 
zelf niet uitkomt. Aan de slag! Referentielink: 
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/in-5-stappen-je-
inkomsten-en-uitgaven-in-beeld/  
Referenties/Leesmateriaal 
‘50/30/20 Budgeting Rule: How to Use It [Instructie + Calculator]’: Een video over het 
gebruik van de tool 
Referentielink: https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/ 

  

https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-inspiring-immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-inspiring-immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nibud/geldplan-startvragen/
https://www.nibud.nl/consumenten/een-maandbegroting-maken/
https://www.nibud.nl/consumenten/een-maandbegroting-maken/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/in-5-stappen-je-inkomsten-en-uitgaven-in-beeld/
https://www.wijzeringeldzaken.nl/Coronacrisis-en-je-geldzaken/in-5-stappen-je-inkomsten-en-uitgaven-in-beeld/
https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/
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Bijlagen  
Tel alle inkomsten bij elkaar op 
Het optellen van je inkomsten is een belangrijke eerste stap bij het leren 
budgetteren van je geld volgens de 50/30/20 regel, maar het is niet altijd zo 
eenvoudig als het klinkt. Afhankelijk van je baan, kan je een relatief vast loon 
hebben of een loon dat schommelt van maand tot maand. Als dat laatste het geval 
is, verzamel dan je loonstrookje van de laatste zes maanden en zoek het 
gemiddelde inkomen daartussen.  
 
De 50/30/20-formule is een eenvoudige maar doeltreffende manier om je 
budgettering op gang te brengen. 
 
Essentiële uitgaven: 50% van het inkomen 
Om met deze regel te beginnen: zet niet meer dan de helft van het inkomen opzij 
voor de absolute levensbehoeften. Dit lijkt misschien een hoog percentage (en met 
50% is het dat ook), maar als je alles meeneemt wat in deze categorie thuishoort, is 
het best logisch.  
 
Je essentiële uitgaven die in principe altijd gelden, ongeacht waar je woont, waar je 
werkt, of wat je toekomstplannen zijn. In het algemeen zijn deze uitgaven voor 
iedereen vrijwel gelijk en omvatten ze: 
⮚ Huisvesting 
⮚ Voedsel 
⮚ Vervoerskosten 
⮚ Nutsvoorzieningen (gas, water, licht) 
 
Het percentage geeft richting aan wat je uitgeeft. En onthoud, het gaat meer om 
de totale som dan om individuele kosten. Sommige mensen wonen bijvoorbeeld in 
wijken met hoge huren, maar kunnen lopend naar hun werk, terwijl anderen veel 
lagere huisvestingskosten hebben, maar het vervoer veel duurder is. 
 
Vrijwillige uitgaven: 30% van het inkomen 
De tweede categorie, en degene die het meeste verschil kan maken in het budget, 
zijn niet verplichte uitgaven die te maken hebben met levensstijl. Sommige 
financiële experts beschouwen deze categorie als volledig ‘optioneel’, maar in de 
moderne samenleving hebben veel van deze zogenaamde luxe-uitgaven een meer 
verplichte status gekregen. Het hangt vooral af van hoe je je leven het liefst inricht, 
en waar je concessies wil doen.  
 
Bij deze uitgaven horen bijvoorbeeld: je mobiele telefoonabonnement, de 
kabelrekening en uitstapjes naar cafés en restaurants. Als je veel reist of veel 
onderweg bent, is een telefoonabonnement waarschijnlijk meer een noodzaak dan 
een luxe. Onder deze categorie vallen ook: sportschoollidmaatschappen, 
weekendjes weg, en uitstapjes met vrienden. Alleen jij kunt beslissen welke 
uitgaven als "persoonlijk" kunnen worden bestempeld en welke echt verplicht zijn. 
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Net zoals dat niet meer dan 50 procent van je inkomen naar essentiële uitgaven 
mag gaan, is 30 procent het maximumbedrag dat je aan persoonlijke uitgaven zou 
moeten besteden. Hoe minder je in deze categorie spendeert, hoe meer je kunt 
sparen. 
 
Sparen: 20% van het inkomen 
De volgende stap is om 20% van het netto-inkomen te besteden aan sparen. Dit 
omvat spaarplannen, pensioenrekeningen, schuldaflossingen en noodfondsen. De 
uitgaven in deze categorie zijn belangrijk, maar je overleeft het (figuurlijk) als je een 
maand overslaat. Uitgaven in deze categorie worden gedaan nà de eerste 
levensbehoefte en vòòr de categorie van persoonlijke uitgaven.  
 
Zie dit als de categorie "werken aan de toekomst". Terwijl 50 procent (of minder) 
van je inkomen het doel is voor essentiële uitgaven, moet 20 procent - of meer - het 
doel zijn voor verplichtingen op de lange termijn. En uiteraard, hoe meer je uitgeeft 
aan deze categorie, hoe minder zorgen je zult hebben als je bijvoorbeeld schulden 
moet afbetalen.  
 
De term "pensioen" is misschien niet zo dringend als je pas 24 jaar oud bent, maar 
het zal zeker belangrijker worden in de komende decennia. Bedenk wel dat het 
voordeel van vroeg beginnen is, dat je meer rente krijgt naarmate je dit fonds 
langer laat groeien. 
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 MODULE 3 | ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 
 

Introductie 
Deze module gaat over administratieve zaken waarmee een persoon met een 
migratieachtergrond te maken krijgt als hij/zij Nederland binnenkomt en er verblijft. 
Het hoofddoel van deze module is dat men meer inzicht krijgt in de administratieve 
procedures die in Nederland bestaan, zodat hij/zij beter met dagelijkse problemen kan 
omgaan en soepel in de samenleving integreert.  
 

1. Toegang tot sociale voorzieningen 
 
In het licht van toenemende diversiteit en migratie, is de toegang van migranten en 
hun kinderen tot sociale voorzieningen in alle Europese landen een belangrijk 
aandachtspunt geworden. Deze groep wordt immers blootgesteld aan veel sociale 
risico’s. Vooral in de context van de recente financiële crisis, hebben hoge 
werkloosheidscijfers en snelgroeiende armoedecijfers geleid tot een groter beroep op 
sociale voorzieningen. Tegelijkertijd hebben veel landen hervormingen doorgevoerd 
om de sociale uitgaven in te perken, uitkeringen te verlagen en/of de groep potentiële 
begunstigden van sociale uitkeringen te beperken. Voorbeelden hiervan zijn de 
verlaging van de begrotingsuitgaven voor welzijnszorg, de verlaging/bevriezing van de 
lonen of pensioenen in de overheidssector, de verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd, of de verlaging van de werkloosheidsuitkeringen waartoe verscheidene 
lidstaten van de Europese Unie (EU) de laatste jaren hebben besloten. Deze specifieke 
sociaaleconomische context heeft ernstige gevolgen gehad voor het aantal mensen 
dat sociale steun nodig heeft, waarbij bepaalde groepen met grote negatieve 
economische gevolgen te maken krijgen.  

 
Migranten zijn bijzonder getroffen door de recente economische crisis. De 
economische crisis van 2008 en de toename van de komst van asielzoekers rond 2015, 
heeft discussie doen opwaaien over de toegang van migranten tot sociale 
voorzieningen. Bijgevolg hebben verschillende regeringen in heel Europa 
beleidsvoorstellen gedaan om het recht van migranten op uitkeringen te beperken.  
 
Het argument van migranten als "misbruikers" van sociale voorzieningen wint 
regelmatig een plek in het politieke discours. Daarom is dit hoofdstuk van groot 
belang. Het geeft inzicht in hoe vrouwen met een migratieachtergrond toegang 
kunnen krijgen tot sociale voorzieningen.  
 
Toegang tot het sociale stelsel en uitkeringen voor migranten/vluchtelingen in 
Nederland 
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Als je een migrant/erkende vluchteling bent, heb je volgens de wet recht op de nodige 
sociale bijstand onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse staatsburgers. Het 
Nederlandse bijstandsstelsel staat onder toezicht van het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. 
 
De volgende diensten staan onder toezicht van het ministerie. 
● De uitvoering van het beleid 
● De controle op de sociale wetten (zoals het minimumloon) en de uitvoering ervan.  
● De Centra voor Maatschappelijk Welzijn in alle provincie: het UWV - Meer informatie 
vind je hier 
 
Informatie over het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je hier. 
 
Als je een migrant/erkend vluchteling bent of een begunstigde van subsidiaire 
bescherming met een geldige verblijfsvergunning, kun je misschien toegang krijgen 
tot het nationale socialezekerheidsstelsel. Er zijn verschillende diensten en toelagen 
waarvoor je in aanmerking kunt komen: 
 

• Financiële steun (bijstandsuitkering, huur- en zorgtoeslag, kinderbijslag, 
toelage voor kinderopvang) - Meer informatie hier 

• Begeleiding bij toegang tot de arbeidsmarkt 
 
Is er steun voor families? 
Als je een migrant/erkend vluchteling bent met een geldige verblijfsvergunning en je 
wilt je herenigen met je gezinsleden die in het buitenland verblijven, kun je een 
aanvraag voor gezinshereniging indienen. Je vindt meer informatie hier.  

 
Kan ik enige vorm van steun krijgen in Nederland als ik ouder dan 67 ben? 
Als je een migrant/erkend vluchteling bent en aan de volgende criteria voldoet, heb je 
recht op een toelage voor ouderen, die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt 
verstrekt. Dit wordt AOW genoemd. Dit is van toepassing als je in Nederland woont en 
werkt, of als je een sociale uitkering ontvangt. Meer informatie hier.  

 

2. Toegang tot gezondheidszorg 
Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN heeft "ieder 
mens recht op een volwaardige standaard van leven”. Hieronder valt bijvoorbeeld 
huisvesting en gezondheidszorg. De verklaring stelt dat toegang tot gezondheidszorg 
een mensenrecht is. In overeenstemming hiermee heeft het Verdrag van Alma-Ata 
(WHO, 1978) “universele toegang tot gezondheidszorg" als doel. Een aantal factoren 
kan echter de toegang van mensen tot gezondheidszorg beïnvloeden. Migrant zijn, en 
vooral een vrouw met een migratieachtergrond in een gastland, kan toegang tot zorg 
vermoeilijken.  
 
Toegang is vaak verbonden met beginselen van gelijkheid. Gelijke toegang gaat over 
het maximaliseren van een eerlijke en gelijke toegang tot gezondheidszorg en het 

https://www.uwv.nl/overuwv/english/index.aspx
https://www.government.nl/ministries/ministry-of-social-affairs-and-employment
https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/werk-inkomen?language=en
https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/gezinshereniging?language=en
https://www.svb.nl/en/aow-pension/what-is-aow/insured-under-the-aow-scheme
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minimaliseren van verschillen in gezondheid. Gelijke toegang betekent dat factoren 
zoals etnische achtergrond geen rol spelen. De toegang van vrouwen met een 
migratieachtergrond tot de gezondheidszorg in het gastland kan echter door een 
reeks factoren beïnvloed worden. Zo kan de manier waarop de gezondheidszorg 
georganiseerd is belemmeringen met zich meebrengen, zoals kosten.  In landen waar 
patiënten voor behandeling betalen, kan dit de toegang van migranten tot de 
optimale gezondheidszorg belemmeren, omdat migranten vaak in slechtere 
sociaaleconomische omstandigheden verkeren dan de meerderheid van de bevolking.  
 
Tot de formele belemmeringen behoren ook wettelijke beperkingen die de toegang 
van migranten beïnvloeden. Volgens de wet in veel EU-landen hebben asielzoekers 
bijvoorbeeld alleen toegang tot acute behandeling. Vrouwen en kinderen zijn echter in 
verschillende landen van deze beperking uitgezonderd. De toegang voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers is in nog meer landen beperkt tot acute hulp. Beperkte 
toegang tot gezondheidszorg wordt steeds vaker gebruikt als middel om politieke 
druk uit te oefenen om mensen het gastland te laten verlaten.  
 
Informele belemmeringen voor de toegang tot gezondheidszorg kunnen verdeeld 
worden in kwesties van taal, psychologie, en sociaal-culturele factoren. De toegang zal 
vaak beïnvloed worden door een complexe wisselwerking tussen al deze factoren. 
Taalbarrières hebben te maken met het niet kunnen communiceren, bijvoorbeeld door 
gebrek aan een tolk. Psychologische barrières hebben te maken met een gebrek aan 
vertrouwen en moeilijkheden in de sociale omgang.  

 
Sociaal-culturele barrières omvatten verschillen tussen zorgverleners en patiënten met 
betrekking tot procedures, communicatiepatronen, rollen, en kennisniveaus over 
ziekte en over de manier waarop de gezondheidsvoorzieningen georganiseerd zijn. 
Botsingen en conflicten tussen verschillende culturele normen, bijvoorbeeld rond 
gender en de autonomie van het lichaam van vrouwen, kunnen de toegang van 
vrouwen met een migratieachtergrond tot de gezondheidszorg aanzienlijk 
belemmeren. 
 
Alle lidstaten van de EU hebben formeel erkend dat ieder mens recht heeft op de 
hoogst bereikbare norm van lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar door de 
verschillen in sociaaleconomisch niveau in de verschillende staten van de Europese 
Unie, de verschillende gezondheidszorgsystemen en de variatie in het aantal 
migranten dat aankomt is deze hoogst bereikbare standaard in de verschillende EU-
landen een uitdaging. Daarom bevat dit hoofdstuk belangrijke administratieve 
informatie die gebruikt kan worden in trainingen voor de doelgroep. Er zijn activiteiten 
samengesteld om professionals/trainers te helpen effectief te communiceren over 
culturele, sociale en psychologische barrières waar vrouwen met een 
migratieachtergrond mogelijk mee te maken hebben. 
 
Toegang tot gezondheidszorg voor migranten/erkende vluchtelingen in Nederland 
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De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is goed. De Nederlandse 
gezondheidszorg heeft echter specifieke regels die je moet kennen.  
 
⮚ Iedereen boven de 18 jaar is verplicht zorgverzekering te hebben. Je kunt zelf 
beslissen welke verzekeraar je kiest voor je basisverzekering. Als je een laag inkomen 
hebt, kun je in aanmerking komen voor zorgtoeslag (zie financiële steun). Bovenop je 
verplichte basisverzekering kun je aanvullende pakketten kiezen. Bijvoorbeeld voor de 
tandarts, fysiotherapie of oogzorg. Bovendien hebben de meeste verzekeringen een 
wettelijk verplicht eigen risico: dit 'eigen risico' is een bedrag dat je elk jaar zelf moet 
betalen voor je recht hebt op een uitkering van je verzekering. Het eigen risico geldt 
niet voor een bezoek aan de huisarts, dus dat wordt altijd voor je betaald. Kinderen tot 
18 jaar zijn gratis meeverzekerd op de verzekering van een van beide ouders. Het eigen 
risico geldt niet voor kinderen. 
⮚ Als je gezondheidsproblemen hebt, ga je altijd eerst naar een huisarts. Bijvoorbeeld 
als je medisch advies nodig hebt, als je zwanger bent, of als je angst- of 
slaapproblemen hebt. De huisarts kan je doorverwijzen naar een specialist. Je moet je 
bij een huisarts inschrijven - vraag hen of je zorgverzekering in hun praktijk geldig is.  
⮚ Als je problemen met je gebit hebt, ga je naar de tandarts. Ook bij hen moet je je 
inschrijven. De tandarts wordt niet gedekt door je basiszorgverzekering. 
 
Meer informatie over gezondheidszorg vind je hier. 
  
In geval van nood 
Als je een medisch noodgeval hebt, en onmiddellijke en dringende medische hulp 
nodig hebt, kun je terecht op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis bij jou in de 
buurt. Let op: zorg op de spoedeisende hulp kost het 'eigen risico' van je 
ziektekostenverzekering.  
 
Als je onmiddellijke zorg nodig hebt, maar het is geen noodgeval, en de huisarts is 
gesloten (bijvoorbeeld in het weekend), dan kun je de huisartsenpost in je buurt 
opzoeken. Daar werken huisartsen. Deze zorg wordt door je basisverzekering gedekt.  
 
In geval van MEDISCHE NOOD kun je 112 bellen 
 
Een afspraak maken in het ziekenhuis 
Je huisarts is je eerste contact als je een specialist nodig hebt. Die zal je doorverwijzen 
naar een ziekenhuis en specialist in je buurt.  
 
De meeste zorgverleners met reviews vind je hier.  
Informatie over gezondheidszorg in Tigrinya en Arabisch vind je hier. 
 
Elke stad heeft een Gemeentelijke Gezondheidsdienst, de GGD. Zij zijn 
verantwoordelijk voor inentingen en je kunt er informatie krijgen over bijvoorbeeld 
hygiëne, seksueel geweld en Soa’s.  
 
Verstrekking van medicijnen 

https://www.vluchtelingenwerk.nl/forrefugees/gezondheidszorg?language=en
https://www.gezondinnederland.info/
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Om gratis of tegen een kleine vergoeding toegang te krijgen tot benodigde 
medicijnen, moet je een recept hebben van een arts in een ziekenhuis of medisch 
centrum. Medicijnen kun je in een apotheek krijgen.  
 
Andere nuttige bronnen 
Een overzicht van medische termen in het Engels, Frans, Arabisch, Farsi and Urdu vind 
je hier.  
 

3. Toegang tot onderwijs 
Onderwijs is een van de meest belangrijke gebieden van empowerment voor vrouwen, 
zoals zowel de Conferentie van Caïro als de Conferentie van Beijing hebben bevestigd. 
De voordelen die onderwijs met zich meebrengt variëren van persoonlijke voldoening, 
geestelijk en lichamelijk welzijn, tot een algehele sterkere sociale cohesie, meer 
economische en politieke stabiliteit en een gelijkwaardige samenleving. Er zijn maar 
weinig studies die ingaan op de inclusie en empowerment van vrouwen met een 
migratieachtergrond via volwassenenonderwijs; migranten of vrouwen als 
afzonderlijke doelgroepen hebben aanzienlijk meer aandacht gekregen. De deelname 
van migranten aan volwassenenonderwijs heeft veel aandacht gekregen, vooral na de 
toename van het aantal migranten en asielzoekers in heel Europa na 2015.  
 
Terwijl sommige landen verschillende stappen hebben ondernomen om nieuw 
aangekomen migranten te verwelkomen, zij het door middel van taalcursussen of 
introductieprogramma's, hebben andere landen zich vijandig opgesteld tegenover 
nieuwkomers. Zelfs in landen waar systematische steun wordt verleend, kan dit 
beperkt zijn tot degenen wiens wettelijke status al is geregeld. In sommige gevallen 
kan de steun zelfs voorbijgaan aan migranten die al jaren in het gastland wonen. 
Vrouwen met een migratieachtergrond kunnen worden benadeeld door taalbarrières 
of een gebrek aan kennis over hun rechten, toegang tot de arbeidsmarkt, 
leermogelijkheden en kinderopvang.  
 
Daarom speelt onderwijs voor vrouwen met een migratieachtergrond en hun 
kinderen, vooral hun dochters, een cruciale rol voor hun sociale en economische 
integratie. Onderwijs stelt vrouwen met een migratieachtergrond in staat een 
duurzaam bestaan op te bouwen, en in een vroeg stadium aan armoede te 
ontsnappen. Dit komt niet alleen het individu ten goede, maar ook haar familie, de 
lokale gemeenschap en de samenleving waaraan ze deelneemt. Vrouwen met een 
opleiding zullen anderen inspireren om hetzelfde pad te bewandelen. Op deze manier 
heeft educatie een collectief effect, en is dit niet enkel voordelig voor het individu. 
Vrouwen met een opleiding hebben daarnaast meer kennis tot hun beschikking over 
zwangerschap en geboorte.  
 
Toegang tot onderwijs voor migranten in Nederland 
Het Nederlandse onderwijssysteem valt onder de centrale verantwoordelijkheid en het 
toezicht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  
 

https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/greece/en/350.0_Kleines_Lexikon_1.pdf
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Informatie over het Ministerie vind je hier. De onderwijsgids geeft een overzicht van 
alle vormen van onderwijs in Nederland. Beide bronnen zijn beschikbaar in het 
Nederlands en Engels.  
 
Hebben mijn kinderen toegang tot onderwijs in Nederland? 
Ja, als je een migrant bent of een erkend vluchteling, of een persoon die subsidiaire 
bescherming geniet, kunnen je minderjarige kinderen onder dezelfde voorwaarden als 
Nederlandse staatsburgers toegang krijgen tot het nationale onderwijsstelsel.  
Om je in te schrijven in Nederlandse scholen heb je dezelfde bewijsstukken nodig die 
van Nederlandse staatsburgers gevraagd worden. Je kinderen kunnen ook worden 
ingeschreven als je geen geboorteakte of akte van familiestatus hebt.  
 
 
Is onderwijs verplicht in Nederland? 
Onderwijs is verplicht voor alle kinderen in Nederland (ook voor 
migranten/vluchtelingen), jongens en meisjes die tussen 5 en 16 jaar oud zijn. Verplicht 
onderwijs omvat basis- en voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs (basisschool) duurt 
8 jaar, het lager voortgezet onderwijs (lager secundair onderwijs) duurt 4, 5 of 6 jaar, 
afhankelijk van het niveau en het soort school.  
 
Voorschools onderwijs en voorzieningen voor jonge kinderen 
In Nederland kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar naar kleutercentra (kinderdagverblijf).  
Als je kind tussen 2 en 4 jaar oud is, kun je een plaats aanvragen in een speelcentrum 
(peuterspeelzaal), die ofwel door de gemeenten worden beheerd, ofwel particulier 
gefinancierd worden. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen naar de lagere school, die na 5 jaar 
verplicht is. Woon je in een grote stad als Amsterdam, Rotterdam of Den Haag, dan 
kun je je kind het beste al in het eerste jaar in de lagere school inschrijven, want er 
kunnen lange wachtlijsten zijn.   
 
Basisonderwijs 
De meeste vluchtelingencentra zijn verbonden met een lagere school, maar ouders 
mogen ook zelf een school voor hun kind kiezen. De meeste kinderen op de lagere 
school beginnen met een gespecialiseerde school waar ze intensief taalonderwijs 
krijgen. Na 1 of 2 jaar gaan ze naar een gewone school. Intensieve taallessen blijven deel 
uitmaken van hun onderwijs. 
 
Meer informatie over het aanmelden van kinderen op een school in Amsterdam vind je 
hier. (Informatie in het Nederlands) 
 
Secundair onderwijs (middelbare school), voortgezet onderwijs/ middelbare school 
Aan het eind van de basisschool krijgt je kind advies over het soort onderwijs dat voor 
hem of haar geschikt is. We noemen dit 'basisschooladvies'. Nadat je dit advies 
gekregen hebt, kun je beginnen met het bezoeken van open dagen van middelbare 
scholen die dat onderwijs aanbieden, in de stad of buurt waar je woont. De lagere 
school zal je een link sturen om je aan te melden voor de middelbare school. Als je in 
een grote stad woont, meld je je bij verschillende scholen aan. Met behulp van een 

https://www.government.nl/ministries/ministry-of-education-culture-and-science
https://www.nuffic.nl/en/subjects/study-holland/education-netherlands
https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/po/hoe-werkt-het
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lotingsysteem word je aan een van je voorkeursscholen toegewezen. Dit heet ‘centrale 
loting en matching’.  
 
Meer informatie over middelbare scholen in Amsterdam vind je hier.  
 
Wat zijn speciale basisscholen? 
Sommige basisscholen hebben gespecialiseerd personeel en leerkrachten voor 
deelnemers met een beperking (ernstig gehoorverlies of verstandelijke of 
leerproblemen). Voor inschrijving in bijzondere scholen heb je een bewijs van 
toelaatbaarheid nodig, een 'toelaatbaarheidsverklaring'. 
Meer informatie vind je  hier. (Informatie in het Nederlands) 

 
Welke mogelijkheden zijn er na de middelbare school? 
Kinderen die afstuderen van het secundair onderwijs na behaal van examens, kunnen 
zich inschrijven om toegelaten te worden tot Universiteiten of het HBO (Hoger 
Middelbaar Beroepsonderwijs) of MBO (middelbaar beroepsonderwijs). Soms geldt er 
een toelatingsexamen of een loting.  

 
Is volwassenenonderwijs beschikbaar in Nederland? 
Er zijn verschillende onderwijsprogramma's voor volwassenen, georganiseerd door 
staats- of particuliere instanties, Ngo’s en andere organisaties. 

 
Bijvoorbeeld: 

• VAVO: Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs. Hier kun je 
certificaten halen voor specifieke cursussen die je op de middelbare 
school niet afmaakte en die je nodig hebt om je secundaire onderwijs te 
voltooien. Meer informatie vind je  hier.  

• BBL-traject: dit is een MBO-opleiding, gericht op leren en werken tegelijk. 
Je werkt 4 dagen om ervaring op te doen en gaat 1 dag naar school. Een 
van de grootste MBO-instituten is ROC. Ze bieden BBL-opleidingen, 
privéonderwijs, cursussen en trainingen, voor volwassenen en 
jongvolwassenen. Meer informatie vind je  hier.  

 
Nederlandse taalcursussen voor migranten en vluchtelingen worden georganiseerd 
door Universiteiten, Ngo’s, en Centra voor Beroepsopleiding. Je kunt bij Ngo’s die 
vluchtelingen en migranten steunen om details vragen of om hulp bij het uitzoeken 
van de uitvoering en beschikbaarheid van programma's. 
Taalcursussen worden gegeven door Universiteiten in Nederland, zoals de Universiteit 
van Amsterdam of Vrije Universiteit. Maar ook door privéscholen en de gemeente.  
 
Kan ik me in Nederland inschrijven voor tertiair onderwijs? 

https://www.voschoolkeuze020.nl/
https://oudersenonderwijs.nl/kennisbank/passend-onderwijs/naar-speciaal-basisonderwijs/aanmelding-en-toelating-speciaal-onderwijs/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs
https://www.roc.nl/
https://nt2.vu.nl/nl/nt2-academy/inburgeren_duo/index.aspx
https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/de-nederlandse-taal/
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Als je in Nederland je diploma middelbaar onderwijs haalde, heb je toegang tot het 
tertiair onderwijs onder dezelfde voorwaarden als Nederlandse staatsburgers. Je moet 
deelnemen aan specifieke examens. 
 
Als je in een ander land je middelbareschooldiploma hebt gehaald, worden de regels 
voor migranten gevolgd. Gebruik deze toolkit, aangeboden door Nuffic, om erachter te 
komen hoe je jouw diploma kunt laten waarderen en hoe je toegang kunt krijgen tot 
tertiair onderwijs.  
 

4. Toegang tot werk  
De wereld van het werk is nog nooit zo verbonden en geglobaliseerd geweest als nu. 
Een tekort aan arbeidskrachten in het ene deel van de wereld wordt vaak opgevuld 
door werknemers van de andere kant van de wereld. Vrouwen maken in hoge mate 
deel uit van dit verschijnsel en zijn in alle sectoren van de arbeidsmarkt te vinden. Zo 
zijn er wereldwijde bedrijven die vrouwen in Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en Latijns-
Amerika aantrekken, om huishoudelijk werk in Europa, Noord-Amerika en het Midden-
Oosten te verrichten. 
 
In de landen van herkomst vervullen meisjes en vrouwen de arbeid van vrouwen die 
zijn gemigreerd.  Velen migreren tevens om in andere sectoren dan zorg en 
huishouding te werken, zoals landbouw, industrie en horeca. Volgens de Internationale 
Organisatie voor Migratie is migreren voor werk voor veel vrouwen en meisjes een 
aantrekkelijk voorstel. Het kan hen in staat stellen economisch, sociaal en 
beroepsmatig vooruit te komen; het kan bijdragen tot een toename van 
zelfvertrouwen, autonomie en controle over hun leven; en het kan hen in staat stellen 
hun gezin beter te onderhouden. Het kan hen ook blootstellen aan nieuwe, meer 
rechtvaardige gendernormen. Voor de gastsamenlevingen zijn de bijdragen van 
vrouwelijke migrerende werknemers van enorm nut. Behalve dat ze belangrijke 
tekorten aan arbeidskrachten opvullen, dragen deze vrouwen ook bij aan de economie 
van hun gastsamenlevingen. En wie zorg- en huishoudelijk werk verricht, stelt ook 
andere mensen, vaak vrouwen, in staat werk en andere activiteiten buitenshuis te 
ontplooien door hen te ontlasten van taken die anders op hen zouden kunnen 
neerkomen. 
 
Werkloosheid, onvrijwillig deeltijdwerk en tijdelijk werk laten echter het ‘dubbele 
nadeel’ voor vrouwen op de arbeidsmarkt zien.  
 
De vrouwen die erin slagen hun bestemming te bereiken, komen vaak terecht in meer 
informele en minder gereguleerde arbeidsmarktsectoren (waaronder huishoudelijk 
werk en zorgverlening) waar de lonen lager zijn en waar er weinig sociale bescherming 
is. Daarnaast zijn er hoogopgeleide vrouwen met een migratieachtergrond die 
moeilijkheden ondervinden om officiële erkenning te krijgen voor hun 
beroepsvaardigheden en kwalificaties. Als gevolg daarvan hebben werken zij vaak 
onder hun niveau en verliezen zij hun vaardigheden. Voor alle gemigreerde vrouwen - 
en illegale migranten in het bijzonder - kunnen deze problemen nog verergerd worden 
door seksisme, racisme en vreemdelingenhaat. Er is echter reden om te hopen op 

https://www.nuffic.nl/onderwerpen/diploma/aanvraag-toolkit-vluchtelingen
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betere regulering. Dit hoofdstuk tracht meer informatie te geven over 
arbeidsvoorzieningen in gastlanden. 
 
Hoe krijg ik een BSN? 
In Nederland krijg je automatisch een BSN-nummer (Burger Service Nummer) als je 
een verblijfsvergunning krijgt. Je wordt geregistreerd in de BRP (Basisregistratie 
Personen), dat is de databank voor iedereen die een Nederlands verblijfsrecht heeft.  
 
Je moet een BSN hebben om legaal in Nederland te kunnen werken. Je hebt ook een 
BSN nodig om verzekerd te zijn en aanspraak te kunnen maken op de voorzieningen 
van de Sociale Zekerheid voor arbeidsletsel, moederschap, ziekte, invaliditeit, 
werkloosheid en gezinszaken. 
 
DigiD 
Om van alle hierboven genoemde overheidsdiensten gebruik te kunnen maken, heb je 
een DigiD nodig. Je gebruikt het ook voor de Belastingdienst, Politie, 
Ziektekostenverzekering en andere verzekeringen. Het DigiD is je strikt persoonlijke 
digitale identificatie. Meer informatie vind je op Eenvoudige uitleg over DigiD (uabc.nl).  
 

 
(Afbeelding: www.Steffie.nl) 
 
 
Hoe open ik een bankrekening in Nederland? 
Als je nog geen bankrekening hebt, kun je dit gemakkelijk regelen. Je hebt 
onderstaande documenten nodig. Je kunt dit zowel online als in een bankkantoor 
doen. Veel banken hebben tegenwoordig geen fysiek kantoor meer, dus controleer dit 
van tevoren.  
● Het origineel en een kopie van je geldige verblijfsvergunning; 
● Bewijs van je huidige adres; 

https://digid.uabc.nl/nl/#!/dbres/article/91.html
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● Je BSN-nummer 
Sommige banken zijn behulpzamer dan andere. Persoonlijke ervaringen kunnen 
verschillen. Je kunt overwegen hulp te zoeken bij Nederlandse vrienden of een 
Nederlandse NGO. 

 
Kan ik me registeren als ‘werkloos’? 
Als je werkloos wordt en werk zoekt, heb je het recht je in te schrijven bij het UWV van 
het Ministerie van Arbeid. Als je je inschrijft, kun je gebruik maken van UWV-diensten. 
Het UWV plaatst bijvoorbeeld vacatures waar je op kunt reageren. Je kunt ook toegang 
krijgen tot diensten en advies, waaronder cv-registratie, het opstellen van een 
individueel actieplan en deelname aan werkgelegenheids- of 
beroepsopleidingsprogramma's. Je kunt ook toegang krijgen tot andere diensten, 
afhankelijk van je woonplaats. Meer informatie vind je hier. 
 
UWV-kantoren vind je overal in Nederland.  
 
Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je je baan verliest, niet als je zelf 
ontslag neemt. Daarnaast zijn er nog enkele eisen. Zie: https://youtu.be/0XfQ72S27Wo.  
 
Je registreert je voor een WW-uitkering (werkeloosheidswet uitkering) via 
www.werk.nl. Om toegang te krijgen tot het werkloosheidsbulletin (het overzicht van 
vacatures) heb je onderstaande gegevens/documenten nodig: 

 
● Je bankrekeningnummer 
● DigiD login 
● De datum van je laatste werkdag 
● Je laatste loonstrook 
● Je arbeidscontract 
 
Registratie bij UWV is een voorwaarde voor personen die in aanmerking willen komen 
voor beroepsopleidingsprogramma's, programma's ter bevordering naar werk, andere 
diensten, en uitkeringen, mits ze voldoen aan de aanvullende relevante criteria die van 
kracht zijn. 
UWV-veldkantoren in het hele land hebben de opdracht de registratieprocedures 
volgens de geldende wetgeving te voltooien en geregistreerde personen te informeren 
over de diensten en aanspraken waartoe ze toegang kunnen krijgen. 
 
Kan ik mijn eigen bedrijf starten in Nederland? 
Ja, als je een migrant/erkend vluchteling bent of een begunstigde van subsidiaire 
bescherming, heb je het recht om handels- en industriële bedrijven op te richten of als 
freelance beroepsbeoefenaar/ZZP’er te werken: 
Als je een bedrijf wilt oprichten moet je je vooraf inschrijven bij de Kamer van 
Koophandel (KVK, Kamer van Koophandel). Je vindt een 10-stappenplan in het 
Nederlands hier: Eigen bedrijf starten: 10 belangrijke stappen | Ondernemersplein - 
KVK 

 

https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
https://youtu.be/0XfQ72S27Wo
http://www.werk.nl/
https://ondernemersplein.kvk.nl/eigen-bedrijf-starten-10-belangrijke-stappen/#artikel-7--regel-algemene-voorwaarden-en-verzekeringen
https://ondernemersplein.kvk.nl/eigen-bedrijf-starten-10-belangrijke-stappen/#artikel-7--regel-algemene-voorwaarden-en-verzekeringen
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Tenslotte moet je de nodige formulieren voor het starten van een bedrijf bij de 
belastingdienst indienen. 
Heb je extra ondersteuning nodig bij dit proces? Een arbeidsconsulent van een UWV-
kantoor, een professionele boekhouder of advocaat kan je deze hulp bieden.  Meer 
informatie vind je hier: Ik wil een eigen bedrijf starten | UWV | Particulieren.  

 
Kan ik een klacht indienen als ik onjuist word behandeld? 
Als je problemen op je werkplek ondervindt, of je wilt geïnformeerd worden over je 
rechten, of je wilt een klacht tegen je werkgever indienen en een oplossing vinden, dan 
kun je contact opnemen met het plaatselijke kantoor van de Arbeidsinspectie 
(Arbeidsinspectie SZW). De Inspectie SZW is het controlemechanisme van het 
Ministerie van Arbeid. Dit Ministerie zorgt voor de juiste toepassing van de 
arbeidswetgeving in Nederland. Zij zien toe op gezondheid en veiligheid van arbeiders. 
Inspectie SZW kan zwartwerk onderzoeken en heeft ook een taak bij het informeren, 
adviseren en voorkomen van overtredingen van de arbeidswetgeving. Ze bestrijkt alle 
Nederlandse grondgebieden via een netwerk van regionale diensten. Je vindt het 
dichtstbijzijnde kantoor hier.  
 

5. Registratie van geboorte 
 
Als je kind in Nederland geboren is, moet je de geboorte aangeven in het 
dichtstbijzijnde bureau van de burgerlijke stand in de gemeente waar het kind 
geboren is. 
 
Je moet de volgende documenten aan het registratiekantoor voorleggen: 
● De 'geboorteaangifte', afgegeven door de registratie-afdeling van het ziekenhuis of 
de kliniek waar de geboorte plaatsvond.  
● Verblijfsvergunning van de ouders en geldig identiteitsbewijs.  
● Familiestaatsbewijs of huwelijksakte, indien beschikbaar. 
 
Als de vader van het kind tijdens de geboorte niet in Nederland is, worden zijn 
gegevens in de praktijk meestal niet in de geboorteaangifte opgenomen en wordt het 
kind als buitenechtelijk geboren beschouwd, tenzij een officiële huwelijksakte wordt 
overgelegd. In dat geval zijn alleen de gegevens en documenten van de moeder nodig. 
In deze gevallen kan de naam van de vader later worden toegevoegd, na een vrijwillige 
erkenning van de afstamming namens de vader. De registratie van de geboorte is pas 
voltooid na de afgifte van de geboorteakte door het registratiekantoor. 
 
Hoe en wanneer moet ik een geboorte laten registreren? 
Volgens de wet moeten alle geboorten in Nederland binnen 3 dagen na de geboorte 
van het kind worden geregistreerd. Bij te late registratie kan het zijn dat je een boete 
moet betalen.  
 
Wie kan een geboorte laten registreren? 

https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-arbeidsongeschiktheidsuitkering/ik-wil-eigen-bedrijf-starten/detail/hulp-van-uwv-bij-start-eigen-bedrijf#:~:text=UWV%20kan%20u%20op%20verschillende,uw%20werk%20te%20kunnen%20doen.
https://www.inspectieszw.nl/
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Beide ouders kunnen de geboorte laten registreren. Daarnaast kan ook de arts, de 
vroedvrouw of een andere persoon die bij de geboorte aanwezig was de geboorte 
laten registreren. 
 
Officiële kopieën van de geboorteakte 
Nadat de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand is ingeschreven, wordt 
een geboorteakte uitgereikt met de naam en het geslacht van het kind, en de 
geboortedatum en -plaats. Een kopie van de geboorteakte kan tegen betaling worden 
aangevraagd. Inschrijving is gratis. 
 

6. Registratie van overlijden  
 
Als een lid van je familie overlijdt, moet je het overlijden aangeven aan het 
dichtstbijzijnde bureau van de burgerlijke stand in de gemeente waar het overlijden 
plaatsvond of waar de begrafenis zal plaatsvinden. Je moet dit binnen 24 uur na de 
gebeurtenis doen. 

 
Vindt het overlijden plaats tijdens een reis per trein, auto of vliegtuig, dan moet de 
aangifte gebeuren op de plaats waar je landt of van boord gaat. In het geval van 
slachtoffers van schipbreuk kunnen de verwanten van de overledene beslissen over 
begrafenis in Nederland of repatriëring of overbrenging van het lichaam naar een 
derde land, als dat mogelijk is.  
 
Plaatselijke of regionale autoriteiten, zoals de Gemeente of de Prefectuur, zijn 
betrokken bij de coördinatie en het verstrekken van informatie aan de nabestaanden 
over de procedure. 
 
De plicht om de gegevens voor de registratie van het overlijden te verstrekken ligt bij: 
● de nabestaanden; 
● een derde persoon die bij het overlijden aanwezig is; of 
● het uitvaartbureau. 
 
Afhankelijk van je relatie tot de overledene, moet je een aantal stappen doorlopen. 
Meer informatie vind je via deze vragenlijst: Overlijden: wat moet ik regelen? | 
Rijksoverheid.nl 
 
Wie betaalt een begrafenis? 
De begrafeniskosten worden meestal betaald door een naast familielid of vriend van 
de overledene. Meestal wordt de financiële nalatenschap van de overledene gebruikt 
om deze kosten te dekken.  Als de gebeurtenis plaatsvindt in het buitenland, kan de 
regionale autoriteit de kosten dekken. Daarom worden de Gemeente en de Prefectuur 
van het gebied waar het overlijden plaatsvond altijd onmiddellijk na het overlijden 
gecontacteerd.  
 
Begrafenis van iemand zonder financiële middelen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden?utm_campaign=sea-t-life_events-a-overlijden&utm_term=overlijden&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_WVd1BwjnkcAdkJtUElK9rvTfyLD__iXUeMYv7ruS6IGGj0LRVtDE0aAjOHEALw_wcB
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overlijden/vraag-en-antwoord/checklist-bij-overlijden?utm_campaign=sea-t-life_events-a-overlijden&utm_term=overlijden&gclid=Cj0KCQjwna2FBhDPARIsACAEc_WVd1BwjnkcAdkJtUElK9rvTfyLD__iXUeMYv7ruS6IGGj0LRVtDE0aAjOHEALw_wcB
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Wanneer er geen middelen zijn, kan een begrafenis door de gemeente worden gedekt. 
Dit gebeurt d.m.v. een beslissing van het Gemeentebestuur. In dat geval moet je de 
overlijdensverklaring voorleggen aan de plaatselijke officier van justitie, die de dekking 
van de begrafeniskosten door de Gemeente kan bevelen. Bovendien kan door de 
Gemeente een vrije plaats voor begraving op de gemeentelijke begraafplaats worden 
toegewezen. 
 
Overbrenging van het lichaam naar het land van herkomst of een ander land 
Overbrenging wordt uitgevoerd door particuliere begrafenisondernemingen. In dit 
geval worden de kosten door de familie van de overledene gedragen. Het respectieve 
Consulaat/Ambassade kan ook betrokken worden om de kosten te dekken. In dit geval 
dient de familie zelf een verzoek in bij het Consulaat. De Nederlandse autoriteiten 
hebben in dit geval geen verdere rol, tenzij het gaat om informatieverstrekking. 
 

Doelstellingen 
Module 3 bevat 6 activiteiten die gebruikt kunnen worden in trainingen met vrouwen 
met een migratieachtergrond. Deze activiteiten zorgen voor empowerment en 
capaciteitsopbouw, zodat deelnemers hun weg beter vinden in Nederland. 
Professionals worden uitgenodigd zoveel activiteiten te gebruiken als zij nodig achten, 
om een alomvattende en geïntegreerde opleidingssessie te creëren, gebaseerd op de 
opleidingsbehoeften van hun deelnemers. De activiteiten worden beschouwd als 
open-ended en als flexibele hulpmiddelen die elke professional kan aanpassen aan de 
opleidingsbehoeften en aan de plaatselijke context. Door het uitoefenen van de 
activiteiten in Module 3, zullen deelnemers ontwikkelen en werken aan de volgende 
competenties: 
 

– 
 

Kennis Skills Attitudes 

Leeruitkomsten 

M3 
Module 
Administr
atieve 
Ondersteu
ning 
 

Na succesvolle deelname zullen deelnemers: 

Begrijpen wat 
administratieve 
ondersteuning 
inhoudt 
Begrijpen hoe 
belangrijk kennis 
rond administratieve 
kwesties In 
Nederland is voor 
succesvolle integratie 
Een dieper inzicht 
krijgen in hoe men 
van de module 
profiteert 

Vertrouwd raken met 
administratieve 
basisprocessen in 
Nederland 
Informatie krijgen over 
onderwerpen als 
gezondheidszorg, sociale 
verzekering en premies, 
wettelijk kader, inschrijven 
van kinderen op school, 
toegang tot sociale 
voorzieningen, toegang tot 
de politie, toegang tot het 

Grijp de kans om waarde 
te creëren, waaronder 
betere oplossingen voor 
bestaande en nieuwe 
uitdagingen die van 
belang zijn voor 
administratieve 
processen 
Leren evalueren welke 
informatie voor hen het 
beste werkt 
Leer (administratieve) 
problemen vanuit 
verschillende 
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gerechtelijk apparaat, 
afgifte van reisdocumenten 
Capaciteit opbouwen om 
gebruik te maken van 
administratieve procedures 
in Nederland 

perspectieven te 
bekijken 
Leer informatie kritisch 
te evalueren 
Waarderen hoe 
(administratieve) 
problemen kunnen 
worden opgelost 
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ACTIVITEITEN MODULE 3 
 

Activiteitscode Titel  

M3A1 Schoolsysteem en Omgeving 
Uitkomsten 

• Steun deelnemers om betrokken te zijn bij het schoolleven van hun 
kinderen 

• Steun deelnemers om hun kinderen aan te moedigen culturele barrières 
met hun klasgenoten te doorbreken 

Details van activiteit 
• Materiaal: papier, potloden/pennen, bord, stiften (voor het bord), 

buzzer/bel, projector, computer, luidsprekers. 
• Duur: 2 sessies - 60 min/sessie 
• Groepsgrootte: 10-12 deelnemers 

Instructie  
Sessie 1: 
- Start de activiteit met het tonen van een video over naar school gaan.  
- Geef een inleiding over het belang van het ondersteunen van jonge deelnemers bij 
hun verantwoordelijkheden op school 
- Vraag de deelnemers: Wat zijn volgens hen de belangrijkste obstakels die hen ervan 
weerhouden betrokken te zijn?  
- Verdeel de deelnemers in groepjes van drie of vier om gedurende 10 minuten over de 
vraag na te denken en te discussiëren.  
- Vraag de groepjes om hun bevindingen te delen en schrijf ze op een bord. 
- Indien mogelijk, verdeel ze in thema’s (bv. cultureel, persoonlijk, gebrek aan 
kennis/informatie) 
- Organiseer een rollenspel, waarbij de deelnemers in koppels worden verdeeld en een 
dialoog van leerkracht-ouder instuderen. Na ongeveer 7-8 minuten wisselen de koppels 
van rol.  
- Vraag de groep aan te geven welke informatie nog ontbreekt om een volledig beeld 
van het schoolsysteem te krijgen. Schrijf de antwoorden op het bord (Hoeveel absenties 
mag een leerling hebben? Welke vakken worden er in elke klas onderwezen? Als er 
godsdienstlessen zijn, welke mogelijkheden hebben de deelnemers om die bij te 
wonen? Is er officieel ondersteunend schoolmateriaal online en hoe krijg je daar 
toegang toe?) 
- Wijs elke vraag toe aan een deelnemer en vraag hem of haar het antwoord te zoeken 
door het de komende week te vragen aan een medeouder van een klasgenoot, een 
leraar of de directeur van de school. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie.  
 
Sessie 2: 
- Elke deelnemer presenteert het antwoord haar vragen en beschrijft haar ervaring. Hoe 
gemakkelijk was het om met anderen te communiceren om de antwoorden te vinden? 
Wat waren haar gevoelens? Is haar gevoel veranderd? 
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- Organiseer een spel waarbij de groep in twee teams wordt verdeeld en elk team een 
zoemer of een bel heeft. Stel hen vragen op basis van het onderzoek dat zij hebben 
gedaan. 
- Het team dat als eerste op de zoemer drukt en correct antwoordt, krijgt het een punt. 
Fout antwoord? Dan mag het tweede team antwoorden. Herhaal dit gedurende 10-12 
rondes. 
- Discussieer met de groep over het gedrag gewoonten van klasgenoten en hun 
kinderen. Hebben ze wel eens het gevoel gehad dat iets /onbeschoft/beledigend was 
en zo ja, denken ze dat het met kwaadaardige bedoeling was? Hebben ze ooit het 
gevoel gehad dat iets wat ze deden beledigend was (zonder hun medeweten of 
bedoeling) voor een andere cultuur? 
- Vraag de groep om activiteiten te delen die hun kinderen en hun klasgenoten graag 
samen doen. 
- Spreek tot slot over het belang van betrokkenheid bij het schoolgaan van kinderen, en 
van het aanmoedigen van hun kinderen om klasgenoten met een andere culturele 
achtergrond te leren kennen en respect voor elkaar te tonen. 
- Vergeet niet om de deelnemers de tijd en de ruimte te geven om eventuele tips of 
adviezen met de rest van de groep te delen. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie.  
  
 
Tips voor de trainer 
Het is handig om te weten welke leeftijd de kinderen van deelnemers hebben. Zo kun 
je ze makkelijker aanspreken in de groep. 
Houd toezicht op de gesprekken wanneer de groep in teams is verdeeld en moedig de 
stillere deelnemers aan door hen direct te betrekken/hen vragen te stellen.  
Zorg ervoor dat de groep je woordenschat begrijpt. Gebruik simpele woorden/zinnen. 
Verzamel tussen de twee sessies de antwoorden van de deelnemers. Hiermee bereid je 
je voor op het wedstrijdgedeelte.  
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Evaluatie 

Print de enquête om 
het effect van de 
activiteit te meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helema
al eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Bijlagen  
n.v.t  

 
Activiteitscode Titel  

M3A2 Kinderen Aanmelden op School   
Uitkomsten 
Het inschrijvingsproces op scholen in Nederland leren kennen 
Weten welke documenten nodig zijn 
Zich bewust worden van het belang van onderwijs voor kinderen 
 
Details van activiteit 
Materiaal: presentatie, video's over scholen, voorbeeld van documenten die nodig zijn 
voor de inschrijvingsprocedure, papier en pennen om aantekeningen te maken. 
Duur: 120 minuten  
Groepsgrootte: 10 personen 
Instructie  



 
 
 
 

90 
 

- Om je op deze activiteit voor te bereiden, wordt aangeraden deel 3 "Toegang tot 
onderwijs" van de inleiding van deze module grondig lezen. 
- Zoek naar video’s van scholen in de omgeving, om de deelnemers bekend te 
maken met het aanbod. 
- Bereid een presentatie voor met alle verschillende onderwijsniveaus. 
- Laat de groepsleden zichzelf voorstellen voordat de activiteit van start gaat. Hebben 
de deelnemers kinderen? Gaan die kinderen al naar school? Hoe is het om naar 
school te gaan? Is het een gemakkelijke ervaring of moeilijk? 
- Zorg ervoor dat iedereen begrijpt dat onderwijs verplicht is voor alle kinderen in 
Nederland, ook voor migranten/vluchtelingen, jongens en meisjes, die tussen 5 en 15 
jaar oud zijn. 
- Laat deelnemers verschillende inschrijfforumlieren van scholen zien. 
- Vul een van die documenten in de klas in zodat de deelnemers het proces grondig 
begrijpen. 
- Verdeel de deelnemers eerst in groepjes van twee om hun persoonlijke 
verhalen/ervaringen over moeilijkheden die ze ondervonden te bespreken en met 
elkaar te delen. 
- Laat hen daarna plenair hun ervaringen met de rest van de groep delen. 
- Sluit de activiteit af met de nabespreking  
 
Tips voor de trainer 
1) Vóór deze activiteit is het noodzakelijk dat je een grondige kennis hebt van het 
onderwijssysteem van Nederland en van de relevante procedures voor de 
inschrijving. 
2) Benadruk aan de deelnemers hoe belangrijk onderwijs is. 
3) Hou er rekening mee dat de deelnemer de Nederlandse taal niet goed zal 
beheersen, daarom moet je eenvoudige taal en uitdrukkingen gebruiken. 
 
Evaluatie 
- Heb je moeilijkheden ondervonden bij het invullen van de documenten? 
- Was deze activiteit nuttig? 
- Zijn er nog bijkomende vragen? 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Zahra Moradi en Sakineh Rahimi, (IOM Greece, 2021) zijn twee vrouwen met dezelfde 
achtergrond. Ze ontmoetten elkaar toevallig in het kamp van Ritsona en verenigden 
zich om een betere wereld te creëren door middel van onderwijs. Zahra en Sakineh 
zijn geboren en getogen in Iran, van Afghaanse ouders. Ze leefden als migranten met 
hun echtgenoten en kinderen en stonden voor dezelfde uitdagingen. "We werden 
geconfronteerd met racisme in Iran. Onze kinderen hadden niet eens recht op 
basisonderwijs. De situatie was echt slecht. De Afghaanse gemeenschap in Iran 
organiseerde in het geheim klassen in verlaten gebouwen", geeft Sakineh toe. 
"Omdat onze kinderen geen onderwijs mochten volgen, gaven ik en andere vrouwen 
bijna elke dag thuis les aan de kinderen. We hadden ons eigen schema en onze 
eigen thuisklassen gemaakt", voegt Zahra eraan toe. Beiden benadrukken de waarde 
van onderwijs: "Onderwijs is een licht dat het leven van een kind kan veranderen. Op 
die manier kunnen kinderen zichzelf, hun familie en de maatschappij in het 
algemeen onderhouden." Onderwijs was ook het element dat de vrouwen 
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samenbracht. Beiden volgden Engelse les in het kamp, in het kader van het 
onderdeel niet-formeel onderwijs, zoals uitgevoerd door de IOM in samenwerking 
met UNICEF en Solidarity Now. Ze genoten van het leren van een nieuwe taal. 
Referentielink: https://greece.iom.int/en/migrants-stories 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Bijlagen  
N.v.t 

 
 
  

https://greece.iom.int/en/migrants-stories
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Activiteitscode Titel  

M3A3 Praat over je Lichaam en Geest 
Uitkomsten 

• Deelnemers helpen hun lichaam en geest te leren kennen, en klachten te 
herkennen 

• Deelnemers helpen communiceren met professionals in de gezondheidszorg 
Details van activiteit 

• Materiaal: Pen en papier, whiteboard. Bijlagen 1: adressen en nummers van 
zorginstellingen. Bijlagen 2: aantekeningen huisartsenbezoek  

• Duur: 60-90 minuten 
• Groep: 12 personen 

 
Instructie  
- Begin deze activiteit door iedereen uit te nodigen zijn schoenen en sokken uit te 
trekken en in een kring te gaan staan. Nodig hen uit om echt de grond te voelen, het 
gewicht van hun lichaam te voelen en zich stabiel en veilig te voelen.  
- Ga dan verder met het uitleggen van de uitkomsten van de training van vandaag: in 
staat zijn om over je lichaam en geest te communiceren en je daarbij op je gemak 
voelen.  
- Vraag de groep: wat voor soort pijn hebben zij? (Bijv. geestelijke, lichamelijke, 
fantoompijn, pijn door verlies, door liefdesverdriet, teleurstelling, etc.).  
- Vraag de groep:  
Wie heeft er ooit pijn gehad (geestelijk, lichamelijk)? (Allen zullen hun hand opsteken) 
● Wie deelt dit met de mensen om hem heen? 
● Wie gaat er naar een deskundige? 
● Wie wacht tot het overgaat? 
 
Het doel van deze vragen is om een gevoel van herkenning te creëren, een veilige 
ruimte, begrip… alle deelnemers hebben op de een of andere manier gedeelde 
ervaringen.  
 
- Ga dan de groep rond en vraag of ze een ervaring willen delen.  
 
- Ga vervolgens verder met uitleggen hoe lichamelijke klachten kunnen ontstaan en hoe 
de geest en het lichaam zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld: 
 
Als je je gestrest voelt, kan je maag geïrriteerd raken en pijn doen. 
Als je zenuwachtig bent over iets, kun je misselijk worden of hoofdpijn krijgen.  
Als je weet waar je klachten vandaan komen, kun je bepalen of je hulp nodig hebt en of 
je naar de huisarts moet. Als je de oorzaak niet weet, kun je praten met familie, een 
vriend of een maatschappelijk werker. Zij kunnen je helpen de oorzaak te achterhalen. Je 
kunt altijd online zoeken naar mogelijke oorzaken, maar wees je ervan bewust dat deze 
informatie niet altijd juist is. Daarom is het goed om met iemand te praten over wat je 
voelt. 
 
- Ga verder met een bezoek aan de huisarts.  
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Als je naar de huisarts gaat, heb je de assistente al verteld wat je probleem is. Zij zullen 
dit doorgeven aan de huisarts. De dokter zal opnieuw vragen wat je probleem is en 
waarom je hem/haar wilt zien. Soms kunnen mensen emotioneel zijn als ze een dokter 
bezoeken. Bijvoorbeeld omdat ze pijn hebben, of zich zorgen maken. Daarom is het goed 
om dit gesprek voor te bereiden. Je kunt wat aantekeningen opschrijven om mee te 
nemen naar de huisarts.  
 
Vraag de groep wat ze zouden opschrijven om zich voor te bereiden.  
❖ Wat zijn mijn klachten? 
❖ Sinds wanneer heb ik die klachten? 
❖ Wanneer heb ik deze klachten? (Welke momenten van de dag) 
 
● De huisarts zal uitleg geven over mogelijke behandeling. Het is verstandig om deze 
behandeling te bespreken. Vraag aan de groep wat zij zouden vragen. 
❖ Wat houdt de behandeling precies in?  
❖ Zijn er bijwerkingen? 
❖ Wat zijn de vooruitzichten? 
❖ Zijn er alternatieven? 
 
Vertel de deelnemers dat als ze iets niet begrijpen van wat een arts vertelt, ze altijd om 
uitleg moeten vragen. In Amsterdam en Almere kun je via het AOF of huisarts een tolk 
aanvragen: Tolkentelefoon Amsterdam - AOF | Achterstands Ondersteunings Fonds 
 
Raadpleeg de Bijlagen voor een uitgebreide lijst van vragen die ze kunnen gebruiken 
tijdens een medisch proces 
 
Nu gaan we debriefen. Hebben de deelnemers nog vragen? Hebben ze deze training 
nuttig gevonden?  
 
Sluit de training af met een ademhalingsoefening.  
 
Alle deelnemers kunnen plaatsnemen, op een stoel of op de grond, zolang ze maar 
comfortabel zitten. Geef instructie: 
 
Leg je handen op je buik  
Adem nu langzaam in door je neus, voel hoe je adem helemaal naar je buik gaat 
Houd je adem een paar seconden in 
Adem dan langzaam uit door je neus, voel je buik weer plat worden.  
Herhaal dit nog 4 keer.  
Dit is een goede oefenig om stress tegen te gaan! 
Tips voor de trainer 
Deze activiteit doe je staand/lopend, op blote voeten. Het is belangrijk om je krachtig en 
actief te voelen.  

https://www.achterstandsondersteuningsfonds.nl/aanbod/tolkentelefoon-amsterdam
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Deze training is bedoeld om deelnemers bewust te maken van het proces dat ze 
doormaken als ze lichamelijke klachten hebben. Het gaat niet om het delen van al die 
klachten, maar om het delen van het proces eromheen.  
Praten over hun lichaam kan voor sommige deelnemers een uitdaging zijn. Zorg voor 
een veilige ruimte, maar wees je er ook van bewust dat de activiteit emoties naar boven 
kan brengen.   
Evaluatie 
Vraag de groep: 
 
- Hoe voelden ze zich tijdens deze activiteiten? 
- Met welk gevoel verlaten ze deze training?  
- Is er iets veranderd in hun benadering van/gevoelens over medische 
zorg/communicatie met zorgverleners?  
- Voelen ze zich op hun gemak bij het voeren van een gesprek met een zorgverlener?  
 
Verwijs de deelnemers naar Bijlagen 1 en 2 als ‘praktische leidraad’ voor de toekomst. Als 
er geen vragen of aanvullingen meer zijn, kun je de activiteit afsluiten.     
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Meer lezen over communicatie in de gezondheidszorg?: Communication Skills in 
Healthcare: A Guide to Practice (ausmed.com). Informatie in het Engels (geschreven voor 
zorgverleners)  
Meer lezen over interculturele communicatie?: Intercultural communication through the 
eyes of patients: experiences and preferences (nih.gov). Artikel in het Engels 
   
Referenties/Leesmateriaal 
- De Tolkentelefoon voor medische vertaaldiensten: Tolkentelefoon Amsterdam - AOF | 
Achterstands Ondersteunings Fonds 
 
- Ademhalingsoefeningen (in het Engels): Breathing exercises for stress - NHS 
(www.nhs.uk) 
 
Bijlagen  
Bijlage 1: Adressen en nummers van zorginstellingen in Nederland 
- In geval van EEN MEDISCH NOODGEVAL kun je 112 bellen 
- Meer informatie vind je over zorgverzekeringen in toegankelijk Nederlands hier: Uitleg 
Zorgverzekering 
-     Ziekenhuizen in Nederland : 298 ziekenhuizen in Nederland (zorgkaartnederland.nl) 
-     Een overzicht van medische termen/zinnen in het Engels, Arabisch, Frans, Farsi & 
Urdu vind je hier.  
 
Bijlage 2: Gesprek met de arts 
 
Voorbereiding 
⮚ Denk na over je klachten: 
- Waar heb je last van? 
- Wanneer zijn de klachten begonnen? 
- Wanneer worden ze erger? 

https://www.ausmed.com/cpd/guides/communication-skills
https://www.ausmed.com/cpd/guides/communication-skills
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5457791/
https://www.achterstandsondersteuningsfonds.nl/aanbod/tolkentelefoon-amsterdam
https://www.achterstandsondersteuningsfonds.nl/aanbod/tolkentelefoon-amsterdam
https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/
https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/
https://www.uitlegzorgverzekering.nl/nl/
https://www.uitlegzorgverzekering.nl/nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/ziekenhuis
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/greece/en/350.0_Kleines_Lexikon_1.pdf
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⮚ Je kunt wat onderzoek doen op www.thuisarts.nl. Wees je ervan bewust dat deze 
informatie niet per definitie op jou van toepassing is. 
⮚ Vraag jezelf af: 
- Worden mijn klachten veroorzaakt door een ziekte? 
- Is onderzoek nodig om dit vast te stellen?  
- Wat zou de oorzaak kunnen zijn? 
 
Praat over de behandeling 
⮚ Wat zijn de mogelijkheden? 
⮚ Wat houdt de behandeling in? 
Zijn er nog andere mogelijkheden? 
⮚ Wat zijn de voor- en nadelen van elke behandeling? 
⮚ Wat zijn de vooruitzichten? 
⮚ Kunnen er complicaties optreden en zo ja, welke? 
 
Als je weet welke behandeling je zult krijgen, vraag er dan in detail naar.  
⮚ Hoe ziet de behandeling er stap voor stap uit?  
⮚ Moet ik me erop voorbereiden? 
⮚ Als je andere aandoeningen hebt, vraag dan of en hoe dit de behandeling zal 
beïnvloeden 
⮚ Zijn er dingen die je wel of niet mag doen voor of na de behandeling? 
 
Wanneer je terugkomt voor controle 
⮚ Wat zijn de vooruitzichten? 
⮚ Is er iets wat je kunt doen om de behandeling beter te laten aanslaan?  
 
Tijdens het eindgesprek (na de behandeling)  
⮚ Nogmaals opnoemen welke behandeling(en) je hebt gehad 
⮚ Vraag of je volledig genezen bent  
⮚ Is er een kans dat de klachten terugkomen? 
⮚ Wie moet je bellen als je je weer slecht voelt?  
⮚ Moet je zelf nog iets doen/met iemand contact houden? 
 

 
 

Activiteitscode Titel  

M3A4 Seksuele Gezondheid (informatie en 
ondersteuning) 

Uitkomsten 
• Deelnemers aanmoedigen om te praten over hun zorgen op het gebied van 

seksuele gezondheid 
• De discussie openen over het belang van het leren kennen van het eigen lichaam 
• Vooroordelen van je deelnemers over seksuele gezondheid aan de orde stellen 
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Details van activiteit 
Materiaal: geen materiaal nodig 
Duur: 40-60 minuten 
Groepsgrootte: 10 personen 
Instructie  
- De eerste stap van deze activiteit is het creëren van een veilige ruimte in je klaslokaal, 
zodat deelnemers zich comfortabel genoeg voelen om zulke gevoelige onderwerpen 
met jou te bespreken.  
 
Kijk op de eerste link in de referentielijst die je doorverwijst naar de website van 
Initiatives for Change, waar je 10 belangrijke tips vindt over hoe je een veilige ruimte kunt 
creëren. Al met al moet je in gedachten houden dat een veilige ruimte 'een plaats of 
omgeving is waarin een persoon of categorie mensen zich zeker kan voelen dat ze niet 
zullen worden blootgesteld aan discriminatie, kritiek, pesterijen of andere emotionele of 
fysieke schade' (Oxford Dictionary). 
 
- Bespreek daarna met de deelnemers een aantal thema's die met seksuele gezondheid 
te maken hebben en hoe zij daarover denken. Hieronder volgt een indicatieve lijst van 
onderwerpen die je zou kunnen bespreken. Voel je vrij om deze aan te passen aan de 
behoeften van je deelnemers: 
 Hoe vind je het om je seksuele gezondheid te bespreken met een zorgverlener?  
Voel je je op je gemak?  
Wat zou ervoor zorgen dat je je meer op je gemak voelt bij een arts/gynaecoloog?  
Hoe voel je je als je je lichaam blootgeeft voor onderzoek door een zorgverlener?  
Houd er als trainers en zorgverleners rekening mee dat sommige vrouwen zich vanwege 
culturele overtuigingen niet graag laten onderzoeken, vooral niet door een mannelijke 
zorgverlener. De voorkeur gaat daarom uit naar een vrouwelijke trainer/hulpverlener als 
het gaat om het bespreken van deze onderwerpen. 
 
⮚ Ervaart je problemen bij de communicatie met je arts over deze onderwerpen? Zo ja, 
waarom? Houd er rekening mee dat deelnemers meestal het gevoel hebben dat artsen 
ongeïnteresseerd zijn, dat er geen concrete oplossingen voor hun problemen zijn, en dat 
de spreektijd te kort is om hun zorgen te behandelen. 
⮚ Over welke onderwerpen wilt je meer weten? Bespreek indien nodig onderwerpen 
zoals menstruatie, menopauze, anticonceptie, seksuele gezondheidsscreening, abortus, 
soa's, seksuele voorlichting van jongeren, enz. 
⮚ Bespreek je deze onderwerpen liever in een groep of een-op-een? Of geef je er de 
voorkeur aan om materiaal over seksuele gezondheid te ontvangen dat in privé kan 
worden gelezen of bekeken? Houd er als trainers rekening mee dat verschillende 
barrières voor het ontvangen van informatie uit onderzoek naar voren komen, waaronder 
kwesties van vertrouwelijkheid, en de schaamte en het stigma dat verbonden is aan het 
praten over seks. 
⮚ Heb je het gevoel dat er genoeg informatie/ondersteuning beschikbaar is? Wat zou je 
veranderen? Hoe voel je je als je met de arts over deze onderwerpen praat? 
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- Probeer het gesprek af te ronden door elke vrouw de tijd en ruimte te geven om haar 
gedachten en ervaringen te delen. Vermeld steeds welke mogelijkheden er in Nederland 
zijn en hoe ze toegang kunnen krijgen tot die diensten. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
Tips voor de trainer 

Bedenk dat dit een activiteit is die gebaseerd is op discussie/gesprek. Als trainer is het 
dus belangrijk om enige voorkennis te hebben. Uit onderzoek blijkt dat veel deelnemers 
weinig prioriteit geven aan hun seksuele gezondheid. Dit is vaak te wijten aan stress of 
verantwoordelijkheden thuis. Andere belemmeringen voor toegang tot (seksuele) 
gezondheidszorg, zijn gebrek aan kennis, analfabetisme, gebrek aan internettoegang, 
weinig ervaring met het opvolgen van seksuele gezondheid in het land van herkomst, 
culturele en religieuze opvattingen over gezondheid, en de gevolgen van migratie.  
Vrouwen die zonder hun familie migreerden, beschreven hun nieuwe omgeving als zeer 
fysiek veeleisend en isolerend, waarbij hun eigen seksuele gezondheid laag op de 
agenda stond. Sommige vrouwen meldden een negatieve houding en een gebrek aan 
steun van hun echtgenoten als een belemmering om professionele seksuele 
gezondheidszorg te zoeken. 
Toon te allen tijde respect en begrip voor culturele verschillen in de groep. Het is 
belangrijk om actief te luisteren en de eigen culturele normen rondom seksuele 
gezondheid niet op te dringen.  
Lees aandachtig Bijlage 1 voor aanbevelingen bij het werken met deelnemers rond deze 
thema’s 
Evaluatie 
Wat vond je van deze activiteit? 
Zou je je na deze activiteit meer op je gemak voelen om met een arts te spreken over 
deze thema’s?  
Weet je nu van welke zorg je gebruik kunt maken?  
Referenties/Leesmateriaal 
- 10 tips voor het creëren van een veilige ruimte:  https://www.iofc.ch/stories/10-tips-
creating-safe-space  
- Ussher, J.M., Perz, J., Metusela, C., Hawkey, A., Morrow, M., Narchal, R., Estoesta, J., 
Monteiro, M. (2017) Sexual and reproductive health of migrant and refugee women. 
Research report and recommendations for healthcare providers and community 
workers. Western Sydney University. 
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Repo
rt.pdf  
 
(Engelstalige bronnen) 
 
 
Bijlagen  
Bijlage 1:  
Aanbevelingen met betrekking tot seksuele gezondheidsvoorlichting voor vrouwen met 
een migratieachtergrond: 

https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space
https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf
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- Inzicht krijgen in seksuele en reproductieve gezondheid als centraal onderdeel van 
'gezondheid en welzijn van vrouwen'  
- Onderwijs voorzien voor gezondheidswerkers en gemeenschapswerkers over hoe 
samen te werken met migrantengemeenschappen 
- Stimulansen bieden om seksuele en reproductieve gezondheid in de gemeenschap van 
migranten en vluchtelingen aan te pakken 
- Het opbouwen van partnerschappen binnen migranten- en 
vluchtelingengemeenschappen en - veilige voorlichtingsprogramma's over seksuele en 
reproductieve gezondheid aan te bieden die rekening houden met de culturele 
achtergrond van de deelnemers.  Hiertoe behoren ook steungroepen voor vrouwen die 
geïsoleerd zijn 
- Spreken met migranten- en vluchtelingengemeenschappen over passende strategieën 
om de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidsdiensten te verbeteren 
- Ontwikkeling van specifieke middelen voor seksuele en reproductieve gezondheid, 
afgestemd op verschillende culturele achtergronden, in overleg met de 
gemeenschappen 
- Ontwikkeling van middelen voor laaggeletterde vrouwen: visueel materiaal met 
eenvoudige taal en gebruik van diagrammen en beelden 
- Een overzicht maken van de beschikbare middelen/informatie delen in verschillende 
talen 
- informatieverstrekking aan vrouwen tijdens evenementen zoals de week van de vrouw, 
de week van de vluchteling en in de media 
- Beschikbaarheid van informatie en ondersteuning op verschillende manieren: 
schriftelijk, individueel, groepsdiscussies, groepsles, video’s.  
- Beschikbaarheid van informatie en hulpmiddelen op het gebied van seksuele en 
reproductieve rechten op plaatsen waar de doelgroep komt: buurtcentra, 
dokterspraktijken, overheidsinstanties voor huisvesting en onderwijs en clubs 

 
 
 
 

Activiteitscode Titel  

M3A5 Toegang tot bijstand  
Uitkomsten 

• Leren over sociale rechten in Nederland   
• Weten welke documenten nodig zijn 
• Weten welke financiële steun je kunt krijgen 

Details van activiteit 
• Materiaal: presentatie, voorbeeld van documenten, papier en pennen om 

aantekeningen te maken. 
• Duur: 120 minuten  
• Groepsgrootte: 12 personen 

Instructie  
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- Lees ter voorbereiding op deze activiteit deel 1 "Toegang tot bijstand" van de 
Inleiding van de Module aandachtig door 

- Bereid een presentatie voor waarin over het socialezekerheidsstelsel in Nederland, 
de steun die men kan krijgen, afhankelijk van de status (alleenstaand/(groot) 
gezin, persoon met een handicap, enz.) 

- Presenteer daarna de vereiste documenten 
- Toon deelnemers een voorbeelddocument voor het aanvragen van een uitkering 

of om informatie aan te vragen bij de gemeente.  
- Vul een van die documenten in de klas in zodat de deelnemers het proces goed 

begrijpen 
- Verdeel de deelnemers vervolgens in groepjes van vier om hun persoonlijke 

verhalen/ervaringen over moeilijkheden die ze ondervonden te bespreken en met 
elkaar te delen. 

- Ga dan terug naar de plenaire bijeenkomst, om hun ervaringen met de rest van de 
groep te delen. 

- Sluit de activiteit af met de evaluatie 

Tips voor de trainer 
1. Voor deze activiteit is het noodzakelijk dat je een grondige kennis hebt van het 

socialezekerheidsstelsel van Nederland en van de relevante procedures.  
2. Houd er rekening mee dat de deelnemer de taal niet goed beheerst, gebruik dus 

duidelijke/simpele taal. 
3. Probeer hen ook duidelijk te maken dat de staat solidair met hen is, en dat zij net 

als de lokale bevolking recht hebben op sociale voorzieningen. 
4. Aangezien dit proces vrij complex is, moet je ervoor zorgen dat deelnemers zich 

op hun gemak voelen om vragen te stellen of opmerkingen te maken.   
 
Evaluatie 
- Heb je moeilijkheden ondervonden bij het invullen van de documenten? 
- Vind je deze activiteit nuttig? 
- Heb je nog aanvullende vragen? 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 

➢ Faysal Gahmous is 32 jaar, afkomstig uit Algerije. Zijn aangeboren beperking 
weerhoudt hem er niet van een strijder te zijn. Hij bereikte Griekenland en het 
eiland Samos in september 2018 en zijn verblijft momenteel in een hotel in 
Athene. Hij houdt van Europa en wil in Griekenland blijven, medische behandeling 
ontvangen en een baan vinden (IOM Greece, 2019). Referentielink: 
https://greece.iom.int/en/migrants-stories 
 

Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Bijlagen  
N.v.t 

 
 

Activiteitscode Titel  

https://greece.iom.int/en/migrants-stories


 
 
 
 

100 
 

M3A6 Toegang tot Werk 
Uitkomsten 

• Leren hoe je toegang tot werk kunt krijgen 
• Je rechten leren kennen, als je werkloos bent 
• Weten hoe je in Nederland je eigen bedrijf kunt oprichten 
• Weten welke documenten nodig zijn 

Details van activiteit 
• Materiaal: presentatie, voorbeeld van documenten, papier en pennen om 

aantekeningen te maken. 
• Duur: 180 minuten  
• Groepsgrootte: 12 personen 

Instructie  
- Om je op deze activiteit voor te bereiden, lees je aandachtig deel 4 "Toegang tot de 
arbeidsmarkt" door van de Module-inleiding 
- Bereid een presentatie voor waarin je de deelnemers uitleg geeft over het arbeidsstelsel 
in Nederland 
- Voor salarisbetaling zullen deelnemers een bankrekening nodig hebben. Laat zien hoe 
ze deze kunnen aanmaken 
- Laat de deelnemers de voorbeeld documenten zien, zoals een inschrijfformulier van het 
UWV.   
- Vul een van die documenten in het klaslokaal in, zodat je deelnemers het proces goed 
begrijpen 
- Leg hen dan, als ze werkloos zijn en werk zoeken, de voordelen voor van UWV-
inschrijving uit 
- Daarna besteed je een ruime tijd aan hoe de deelnemers hun eigen bedrijf kunnen 
beginnen  
- Verdeel de deelnemers dan in groepjes van vier om met elkaar persoonlijke 
verhalen/ervaringen over werkend/werkloos zijn/een eigen bedrijf beginnen te 
bespreken en te delen 
- Breng de groep terug naar de plenaire bijeenkomst om hun ervaringen met de rest van 
de groep te delen (presenteer succesverhalen van deelnemers die werken of een eigen 
zaak hebben) 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie 
Tips voor de trainer 

1. Voor deze activiteit is het nodig dat je een grondige kennis hebt van het 
Nederlandse arbeidsstelsel en van de relevante procedures.  

2. Bedenk dat de deelnemer de Nederlandse taal niet goed zal beheersen, daarom 
moet je eenvoudige taal en uitdrukkingen gebruiken. 

3. Omdat dit proces nogal ingewikkeld is, zorg je dat deelnemers zich op hun gemak 
voelen om vragen te stellen of opmerkingen te maken.  

4. Zorg dat ze zich zelfverzekerd voelen en begrijpen dat niets onmogelijk is en dat 
ze hun eigen bedrijf kunnen oprichten als ze dat willen. 

Evaluatie 
- Heb je moeilijkheden ondervonden bij het vinden van een baan? 
- Ben je problemen tegengekomen tijdens je werk? 
- Hoe denk je over het starten van een eigen bedrijf? 
- Vind je deze activiteit nuttig? 
- Heb je nog aanvullende vragen? 



 

 

 

  

Social and Economic Empowerment of 

Migrant Women 
Project ID: 2020-1-NL01-KA204-064669 

 

 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Fatma*, 20, verpleegassistente in opleiding (Aljazeera, 2021): Ik kwam in Nederland aan 
toen ik 16 jaar oud was, samen met mijn zus. Ik zou heel graag dokter worden, maar het 
is moeilijk voor me omdat dit een vreemd land is en ik vanaf nul begin. Ik heb de 
afgelopen twee en een half jaar in Nederland een opleiding tot verpleegster-assistent 
gevolgd en ik woon nu in mijn eentje in een flat. Toen ik voor het eerst hier kwam, ging ik 
naar school en leerde ik Engels en Nederlands en ik maakte mijn schoolopleiding hier af. 
Zij (Nederlanders) beschermden me en hielpen me, dus wil ik hen helpen want nu is het 
mijn beurt. Referentielink: Aljazeera (2021) 'Starting from Zero': In Nederland smeden 
gevluchte vrouwen nieuwe carrières, via ‘Starting from zero’: In Greece, refugee women 
forge new careers | Refugees | Al Jazeera 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Referenties/Leesmateriaal 
Meer informatie over het aanvragen van DigiD vind je hier: Eenvoudige uitleg over DigiD 
(uabc.nl).  
Meer informatie over inschrijven bij het UWV vind je hier 

Bijlagen  
N.v.t  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/29/starting-from-zero-greeces-female-refugees-try-again
https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/29/starting-from-zero-greeces-female-refugees-try-again
https://digid.uabc.nl/nl/
https://digid.uabc.nl/nl/
https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspx
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MODULE 4 | WERK ZOEKEN 
 

Waarom werken? 
Arbeidsparticipatie is om vele redenen belangrijk voor mensen met een 
migratieachterond: het draagt bij tot geestelijk en lichamelijk welzijn, financiële 
zelfredzaamheid, een sociaal netwerk en een gevoel erbij te horen. Vrouwelijke 
migranten vormen een doelgroep die speciale aandacht behoeft als het gaat om 
arbeidsparticipatie, omdat zij vaak meer belemmeringen ervaren bij participatie dan 
hun partners. Wat we weten over deze doelgroep in Nederland: 

 
- Het is een heterogene groep 
- Ze zijn tussen de 18-45 jaar oud 
- De meesten komen uit Syrië, Eritrea, Irak, Afghanistan en Iran 
- Ze hebben vaak jonge kinderen of willen een gezin stichten 
- Velen hebben geen kans gehad hun diploma af te maken, of ze zijn 

laaggeschoold 
- Daardoor hebben velen weinig werkervaring 
- Veel vrouwen zijn gericht op integratie en het leren van de lokale taal 
- Ze stellen vaak anderen voorop: eerst het gezin en de echtgenoot 
- Ze hebben vaak niet de tijd genomen om over hun eigen doelen na te denken 
- Ze willen graag deelnemen aan de samenleving en een netwerk opbouwen 
- Ze ervaren, vaker dan mannelijke migranten, geestelijke 

gezondheidsproblemen 
 

Uit Nederlands onderzoek blijkt dat vrijwel alle vrouwelijke nieuwkomers aangeven dat 
ze het belangrijk vinden om te gaan werken. Ze zouden graag meer activiteiten 
buitenshuis hebben. Ze vinden dat werk een belangrijke tijdsbesteding is, en nodig om 
zich gewaardeerd of nuttig te voelen. Andere respondenten willen financieel bijdragen. 
Sommige vrouwen geven aan dat ze financieel onafhankelijk willen zijn van sociale 
voorzieningen. Werken is daarnaast ook belangrijk om een sociaal netwerk te hebben.  
 

Ideeën en belemmeringen rondom arbeidsparticipatie 
Wanneer migranten en vluchtelingen onderdak vinden in hun nieuwe gastlanden, is 
werken vaak niet het eerste waar ze aan denken. Het scheppen van een veilige 
omgeving voor henzelf en hun gezin, heeft prioriteit. Na de eerste fase van 
acclimatisatie beginnen ze met het opbouwen van hun leven in hun gastland. Hoewel 
de meeste vrouwen willen gaan werken, hebben ze vaak geen concrete plannen over 
waar ze moeten beginnen of hoe ze de sector kunnen binnenkomen die hun voorkeur 
heeft. Kennis over plaatselijke arbeidsmogelijkheden en onderwijs zijn van vitaal 
belang voor het maken van een actieplan. In Nederland krijgen migranten een 
contactpersoon bij de plaatselijke overheid, die hen ondersteunt bij het in beeld 
brengen van mogelijkheden op het gebied van werk. Ondanks die ondersteuning, 
bestaan er vaak nog vragen: 
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- Er is gebrek aan kennis over arbeidsoriëntatie en manieren om werk te vinden  
- Er is gebrek aan inzicht in de eigen vaardigheden en doelen 
- Er is behoefte aan het in kaart brengen van vaardigheden en het matchen met 

een passende werkplek 
- Er is behoefte aan het opbouwen van een plaatselijk sociaal netwerk 

 

Doelstellingen 
Het doel van deze Module is om vrouwen met een migratieachtergrond te helpen 
inzicht te krijgen in hun eigen vaardigheden, kwaliteiten en doelen. Daarnaast is het 
doel om de vaardigheden te matchen met passend werk en een netwerk op te 
bouwen. Tijdens de groepstrainingen behandelt de trainer de thema's: Netwerken, 
Empowerment, Vaardigheden, Doelen, Communicatie en Pitchen. De bijbehorende 
activiteiten zijn gericht op het opbouwen van een Persoonlijk Actieplan (PAP) en het 
vertrouwd raken met plaatselijke bedrijven en plaatselijke 
uitzendbureaus/voorzieningen. De E-learning modules geven de cursisten handvatten 
om hun PAP verder uit te werken en meer diepgaande kennis over de lokale 
arbeidsmarkt op te doen. Deze Module bevat elementen van de transactionele analyse 
en de 7ROSES Methodologie, ontwikkeld door een Europees samenwerkingsverband, 
medegefinancierd door de Europese Unie. Netwerkpro is een geaccrediteerde 7ROSES 
opleidingsorganisatie.  
 
Aan het eind van deze Module zullen de cursisten: 

- Een Persoonlijk Actieplan hebben, met daarin hun vaardigheden, kwaliteiten, 
doelen en een reeks concrete stappen over hoe in contact te komen met een 
plaatselijke werkgever (beroepspijplijn). Dit PAP kan gebruikt worden bij het 
schrijven van een cv (Module 5) 

- Weten hoe ze hun profiel kunnen afstemmen op lokale arbeidsmogelijkheden 
- Hun sociale netwerk hebben uitgebreid 
- Hun professionele netwerk hebben uitgebreid 
- Weten hoe ze hun weg kunnen vinden naar werkgevers 
- Weten hoe ze hun weg kunnen vinden naar een uitzendbureau 
- Kennis hebben over interculturele communicatie in een professionele context 
- Een sterke persoonlijke pitch hebben, die ze tijdens sollicitatiegesprekken 

kunnen gebruiken.  
 
Om rekening mee te houden 
Veel vrouwen hebben jonge kinderen om voor te zorgen. Het organiseren van 
kinderopvang wordt al tijdens de opleiding gestimuleerd. Indien mogelijk zullen 
deelnemers manieren moeten vinden om kinderopvang te organiseren, b.v. afwisselen 
van parttime werkdagen met de partners, plaatselijke kinderopvangorganisaties 
zoeken of een roulerend oppasrooster met andere moeders organiseren.  

 
Module 4 bevat 6 activiteiten die gebruikt kunnen worden in trainingen voor vrouwen 
met een migratieachtergrond. De trainingen faciliteren sociaal en professioneel 
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empowerment, en zorgen voor capaciteitsopbouw. Professionals worden 
aangemoedigd zo veel activiteiten in te zetten als zij nodig achten voor hun groep. De 
activiteiten zijn open-enden en flexibel, en kunnen worden aangepast aan de lokale 
context. Module 4 zal deelnemers helpen bij het opbouwen van de volgende 
capaciteiten:  
 

M4 
Module 
Werk 
Zoeken 

Na succesvolle afronding van de module zullen 
deelnemers: 
Dieper inzicht krijgen 
in processen van 
werk zoeken 
  
Profiteren van de 
leerstof in deze 
module 
 
Steun krijgen bij het 
vinden van een baan 
in Nederland 

Leren hoe ze in 
Nederland op 
banenjacht kunnen 
gaan met behulp van 
online en offline 
hulpmiddelen 
 
Geschikte 
carrièremogelijkheden 
herkennen 
 
Competenties 
ontwikkelen met 
betrekking tot het 
zoeken naar/vinden 
van werk 

Kracht hebben om 
flexibel met 
uitdagingen om te 
gaan 
 
Steun krijgen om 
problemen aan te 
pakken die ze bij het 
zoeken naar werk 
kunnen tegenkomen 
 
Delen van best 
practices met trainers 
en andere 
deelnemers, om te 
inspireren en te 
motiveren 
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ACTIVITEITEN MODULE 4 
 

Activiteitscode Titel  
M4A1 Een Netwerk Opbouwen 
Uitkomsten 

- Herkennen van connecties, de community en sociale rollen 
- Leren hoe je een netwerk creëert en onderhoudt  

Details van activiteit 
- Materiaal: Werkblad M4A1 voor de deelnemers (zie Bijlagen), Flip-over en stift, 

(draagbare) luidspreker en telefoon/laptop om muziek af te spelen 
- Duur: 60 minuten, inclusief een lichamelijke oefening van 5 minuten in het 

begin van de activiteit, en 5 minuten voor discussie/vragen 
- Groepsgrootte: 8 personen 

Instructie  
Begin de activiteit met het voorlezen van de volgende motiveren tekst die de 
deelnemers zal helpen zich actief in te zetten: 

 
Je verbonden voelen met andere mensen is een belangrijk deel van het leven. Het 
helpt ons het gevoel te krijgen dat we ergens bij horen, en het kan ons geliefd en 
gesteund doen voelen. Als we gevoelens als vreugde, geluk, verdriet en verdriet 
delen voelen we ons sterker en vinden we vaak de kracht om door te gaan. Een 
"sociaal netwerk" bestaat uit mensen die belangrijk voor je zijn. Dit zijn de mensen 
met wie je je verbonden voelt of die je leven beïnvloeden. Het kan heel moeilijk zijn 
als je deze mensen achter moet laten omdat je je huis of je land moest verlaten. 
Soms is het misschien niet veilig om in contact te blijven met familie en vrienden. 
Een nieuw sociaal netwerk opnieuw opbouwen kan moeilijk zijn als je de taal of de 
cultuur niet kent. Ook al lijkt het eng, het is zeer de moeite waard als je opnieuw een 
ondersteunend sociaal netwerk kunt opbouwen 
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Vertel je deelnemers dat ze vandaag zullen leren wat een netwerk is en inzicht zullen 
krijgen in hun eigen sociale netwerk. Leg uit wat een netwerk is aan de hand van de 
‘sociale cirkel’ hierboven.  
- Leg uit dat iedereen in het netwerk kan zitten, mensen die zij dagelijks zien, maar 
ook mensen die zonder hun fysieke aanwezigheid een belangrijke rol spelen 
(mensen die je via de telefoon spreekt, een mentor). Verder is het nuttig om mensen 
bewust te maken van de verschillende soorten connecties (iemand die steun biedt, 
vrienden, familie, organisaties, buren, andere ouders, enz.)  
- Laat de deelnemers daarna de sociale netwerkcirkel invullen op Werkblad 1 (zie 
Bijlagen). Leg uit dat dit mensen in hun buurt kunnen zijn, familie, vrienden, mensen 
die nog in hun thuisland wonen. Het kunnen verschillende soorten contacten zijn. 
Laat ze beginnen met de mensen die het dichtst bij hen staan (mentaal) en eindigen 
met kennissen. 
- Laat de deelnemers lijnen trekken tussen hen en de mensen die ze om steun 
kunnen vragen. Geef ze 5-10 minuten om die activiteit af te maken. 
- Vertel ze daarna dat ze ook zullen leren netwerken: actief mensen benaderen en 
contacten onderhouden die nuttig kunnen zijn in hun loopbaan of persoonlijk leven, 
en hun sociale vaardigheden vergroten.  
- Leg uit dat netwerken betekent dat je praat met mensen die je kent en die je niet 
kent. Informatie over jezelf uitwisselen en belangstelling hebben voor je 
gesprekspartner zijn belangrijk. Natuurlijk heb je een doel bij het voeren van deze 
gesprekken, maar dat moet niet je enige aandachtspunt zijn. Het gaat ook om het 
hebben van sociale interactie. Bijvoorbeeld: als je met iemand praat, vraag dan niet 
direct of diegene werk voor je heeft. Je kunt wel vertellen wie jij bent, dat je werk 
zoekt en vragen of ze je misschien kunnen helpen. 
- Leg uit dat deze volgende activiteit zal helpen bij gespreksvaardigheid – Er is altijd 
wel een 'haakje' dat je kunt gebruiken om een gesprek te beginnen. Ook de eerste 
indruk die je maakt is belangrijk! Iets persoonlijks delen zal ervoor zorgen dat de 
ander je onthoudt.  
- Neem naar aanleiding hiervan iets uit je handtas, dit kan een sleutelhanger zijn, een 
spiegeltje, een visitekaartje van een plaats die je bezocht hebt. Leg aan de groep uit 
wat dit voorwerp voor je betekent, vertel over een gebeurtenis waaraan het je 
herinnert of gebruik het om een persoonlijk verhaal te delen.  
- Vraag elke deelnemer iets uit haar tas te nemen, iets dat ze kan gebruiken om iets 
over zichzelf te vertellen.  
- Maak tweetallen van twee en laat de deelnemers hun verhaal met elkaar delen, in 
totaal 4 minuten per groep. 
- Wissel van groep en laat de deelnemers nog eens 4 minuten praten.  
- Herhaal dit nog een keer.  
- Breng de groep terug naar de plenaire bijeenkomst. Laat elke deelnemer iets 
persoonlijks vertellen over een van haar gesprekspartners.  
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
1) Spreken over iets persoonlijks kan wat stress of angst veroorzaken. Je draagt bij 
aan het creëren van een veilige ruimte door eerst iets persoonlijks over jezelf te 
vertellen. 
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2) Als je merkt dat tweetallen het moeilijk hebben om over zichzelf te praten, help 
dan door aan het gesprek deel te nemen, tips te geven of hen opnieuw te laten 
proberen, zodat ze de oefening met een positief resultaat kunnen afsluiten.  
3) Schrijf de tweetallen die je maakt op, zodat je de oefening kunt afsluiten door 
ervoor te zorgen dat elk persoon de kans krijgt over iemand anders te praten/door 
iemand anders besproken wordt.  
4) Als de groep uit een oneven aantal bestaat, kun je een groepje van 3 maken, 
waarbij je ervoor zorgt dat je vrij bent om rond te lopen en de gesprekken te volgen.  
5) Gebruik tijdens de training een flipover om 'nieuwe woorden' op te schrijven. 
Vertel deelnemers al aan het begin van de oefening, dat zij hun hand op mogen 
steken als zij een nieuw woord horen. Probeer dit woord met andere woorden uit te 
leggen en schrijf het op de flip-over. Moedig de deelnemers aan aantekeningen te 
maken van deze woorden. 

Evaluatie 
Vraag de groep: 
- Wat heb je vandaag geleerd? 
- Denk je dat je het later zult gebruiken; denk je dat het nuttig is? 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
 

Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
 
Referenties/Leesmateriaal 
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- (20+) Refugee Start Force - Central (Amsterdam) | Facebook 
- (20+) Helpdesk Nieuwkomers | Facebook 
- https://www.welcomeapp.nl/ 
- www.refugeestartforce.com  
- Equator Foundation, Toolbox 7ROSES, 2018 
 
 

Bijlagen  

https://www.facebook.com/groups/RefugeeStartForceCentralAmsterdam
https://www.facebook.com/C19helpdesk
https://www.welcomeapp.nl/
http://www.refugeestartforce.com/
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Werkblad 1 

 

Je verbonden voelen met andere mensen is een belangrijk deel van het leven. Het 
helpt ons te voelen dat we ergens bij horen, en het kan ons het gevoel geven dat 
we geliefd en gesteund zijn. Als we gevoelens als vreugde, geluk, verdriet en 
verdriet delen voelen we ons sterker en vinden we vaak de kracht om door te 
gaan. Een "sociaal netwerk" bestaat uit mensen die belangrijk voor je zijn. Dit zijn 
de mensen met wie je je verbonden voelt of die je leven beïnvloeden. Het kan 
buitengewoon moeilijk zijn als je deze mensen achter moest laten omdat je je 
huis of je land moest verlaten. Soms is het misschien niet veilig om in contact te 
blijven met familie en vrienden. Een nieuw sociaal netwerk opnieuw opbouwen 
kan moeilijk zijn als je de taal of de cultuur niet kent. Ook al lijkt het eng, het is 
zeer de moeite waard als je opnieuw een steunend sociaal netwerk kunt 
opbouwen. 
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Activiteitscode Titel  
M4A2 Kwaliteiten en vaardigheden 

Uitkomsten 
- Inzicht krijgen in je vaardigheden en kwaliteiten 

Details van activiteit 
- Voorbereiding: Print en knip werkblad 1 uit bij voorkeur op dik papier, print 

genoeg werkbladen 2 en 3 voor elke deelnemer in je groep (zie Bijlagen).  
- Duur: 60 minuten 
- Groepsgrootte: 8-10 personen 

Instructie  
Door deze training help je vrouwen inzicht te krijgen in hun persoonlijke 
vaardigheden en kwaliteiten. Sommige vrouwen hebben werkervaring en 
kennen hun sterke kanten. Andere hebben misschien nog niet gewerkt in hun 
land van herkomst. Iedereen heeft vaardigheden ontwikkeld die later in het leven 
van pas komen. Bij het zoeken naar werk is het belangrijk je sterke kanten te 
kennen. Dit is ook de eerste stap naar het maken van een goed cv (Module 5). Het 
doel van deze training is de vrouwen te helpen begrijpen hoe hun 
(levens)ervaring zich kan vertalen in vaardigheden die ze bij werk kunnen 
gebruiken.  

 
We raden je aan naar onderstaande punten te verwijzen, want het is belangrijk 
dit te benadrukken! 

 
- Vertel je deelnemers dat werk zoeken een moeilijk proces kan zijn, vooral als je 
nieuw bent in een land. Veel vrouwen willen meteen hun droombaan vinden.  
- Teken een stip op de flipover en leg uit dat dit de positie van de deelnemer kan 
zijn: sommigen hebben misschien een deeltijdbaan of doen vrijwilligerswerk, 
anderen zoeken misschien nog werk.  
- Teken dan een tweede stip, die lijkt op hun droom of doel 

 
 
 
- Van punt 1 naar punt 2 komen is een erg grote sprong, voor iedereen praktisch 
onmogelijk. Teken in plaats daarvan een trap ertussen. Leg uit dat wat we in deze 
hele Module doen, is om deelnemers te helpen de eerste trede op te komen. Dit 
betekent 'een stap in de goede richting', maar het is nog steeds een kleine stap.  
- Geef aan dat hun volgende activiteit of baan niet hun droombaan zal zijn, maar 
dat het dat ook niet hoeft te zijn. Dit is waar je je taal verbetert, je netwerk 
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uitbreidt, meer ervaring opdoet, je cv opbouwt. Benadruk dit: als je begint te 
zoeken, zoek dan naar iets dat nu realistisch is.  
- Vertel je groep dat de bedoeling van de volgende oefening is dat ze hun sterke 
punten op een rijtje zetten en verduidelijken. Meer daarover kun je lezen in 
Vermin, S. (zie het gedeelte Referenties/Leesmateriaal). 
- Begin met het kwaliteitsspel: Gebruik de voorbereide uitknipkaarten op 
werkblad 1. Zorg voor wat lege reservekaarten, zodat kwaliteiten kunnen worden 
toegevoegd (zie Bijlagen; werkblad 1).  
- Leg alle kaarten in het midden van de tafel (kies hoeveel kaarten afhankelijk van 
het niveau en de grootte van de groep) en laat de deelnemers 3 kwaliteiten 
uitkiezen die op hen van toepassing zijn. Zit de kwaliteit er niet bij? Laat hen de 
kwaliteit dan op een lege kaart schrijven. 
- Laat iedereen kiezen en help zo nodig door te vragen naar dingen die ze 
kunnen of belangrijk vinden en die met kwaliteiten te verbinden. Bijvoorbeeld: 
 

Iets wat je kunt: spullen repareren           Iets 
wat je belangrijk vindt: handig zijn en aardig 
zijn voor anderen 
          Kwaliteit: zorgzaam/behulpzaam  

 
- Vertel de deelnemers dat ze hun drie kwaliteiten aan de groep/professional 
mogen voorstellen en dat ze voor elke kwaliteit een voorbeeld moeten proberen 
te geven.  
- Geef elke deelnemer de kans om te presenteren en moedig vragen of 
complimenten van de groep aan. 
- Laat ze hun sterke punten opschrijven in het midden van Werkblad 3 (zie 
Bijlagen) onder 'Ik ben'. 
- Vertel ze hierna dat de volgende oefening hen zal helpen om te beginnen met 
een persoonlijk actieplan, met behulp van de sterke punten matrix op Werkblad 
3 (Bijlagen). 
 
Je Krachtenmatrix 
- Leg de vijf soorten sterke punten uit, zodat deelnemers zich er meer vertrouwd 
mee voelen: 
 
IK KAN (talenten en vaardigheden) 
Iedereen heeft talenten en vaardigheden. Een muziekinstrument bespelen, 
hardlopen, sociaal op je gemak zijn, meerdere talen spreken, een goede student 
of kok zijn, enz. Soms heb je iets al heel lang niet meer gedaan. Als je op zoek 
gaat naar je talenten kan het nuttig zijn om te denken aan de dingen waar je 
vroeger goed in was. 
 
IK BEN (eigenschappen, kwaliteiten) 
Voorbeelden zijn: vriendelijk, zorgzaam, creatief, humoristisch, geduldig, eerlijk, 
loyaal. 
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IK WEET (wat heb ik geleerd (over mezelf)) 
Iedereen heeft dingen geleerd in het leven. Je ervaringen zijn een bron van 
sterke punten. Je weet bijvoorbeeld hoe je moet autorijden of hoe je iemand 
kunt opvrolijken als hij verdrietig is. Je hebt ook geleerd van het omgaan met 
levenservaringen of problemen. Bijvoorbeeld: "Ik weet hoe ik voor mijn 
gezondheid moet zorgen", "Ik weet hoe ik moet ontspannen", "Ik weet hoe ik om 
hulp moet vragen" of "Ik weet hoe ik met mijn boosheid moet omgaan". 
 
IK HEB (krachten in mijn omgeving) 
Naast sterke punten in jezelf heb je ook sterke punten in je omgeving. Dat 
kunnen mensen zijn: een vriend die je helpt of een contactpersoon die je hoop 
geeft. Het kan ook materieel zijn: inkomen, een huis, etc. Culturele of spirituele 
plaatsen of rituelen kunnen ook bronnen van kracht zijn. 
 
IK WIL (wensen en doelen) 
Iedereen heeft wensen of doelen. Het gaat over dingen die je graag zou willen 
doen of hoopt te bereiken. Ze geven je energie. Je kunt ook wensen en dromen 
hebben voor iemand anders, bijvoorbeeld "Ik wens een beter leven voor mijn 
kinderen”. 
 
- Laat de deelnemers deze matrix invullen op werkblad 3. Ze kunnen de woorden 
uit de lijst met sterke punten van Werkblad 2 gebruiken (zie Bijlagen).    
- Breng de deelnemers terug naar de plenaire bijeenkomst en sluit de activiteit af 
met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
1) Taal kan een obstakel zijn in deze oefening. Probeer kwaliteiten in andere 
bewoordingen uit te leggen, of met voorbeelden. Gebruik de flipover om nieuwe 
en onbekende woorden op te schrijven. Je kunt ook hulp vragen aan een 
deelnemer om vertalingen in de moedertaal op de achterkant van de kaartjes te 
schrijven. 
 
2) Bedenk dat de resultaten van deze training als basis zullen dienen voor 
activiteit M4A4 waarin de deelnemers aan hun doelen zullen werken. In die 
training wordt gestimuleerd om te dromen, maar ook om realistisch te zijn over 
mogelijkheden of kansen. Het kan nuttig zijn om de groep te helpen om 
sommige doelen of dromen in deze oefeningen al te vertalen naar iets concreets 
en tastbaars.   
Evaluatie 
Vraag de groep: 
Wat heb je vandaag geleerd? 
Denk je dat je het later zult gebruiken, denk je dat het nuttig is? 
Zijn er dingen die ik nog moet uitleggen? 
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Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 

Follow-up 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar 
het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Referenties/Leesmateriaal 
- Oefen met werk gerelateerd taalgebruik, hier: WERK-portal.nl (werk-portal.nl) 
- Den Hollander, D., & Wilken, J. P. (2011). Zo worden cliënten burgers. Praktijkboek 
systematisch rehabilitatiegericht handelen. Amsterdam: Uitgeverij SWP. 
- Vermin, S. (2015) Systematisch Rehabilitatiegericht handelen voor 
getraumatiseerde vluchtelingen. Handleiding werkmodel. 
 
Bijlagen  
 
Werkblad 1 
Lijst met kwaliteiten 

https://werk-portal.nl/#/programmas/taal-en-rekenen/taal-en-werk
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Werkblad 2 
 
Kwaliteiten 
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Werkblad 3 
Krachtenmatrix  
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Activiteitscode Titel  

M4A3 Kansen in de Buurt 
Uitkomsten 

- Inzicht verwerven in lokale bedrijven, organisaties en 
arbeidsmogelijkheden 

- Persoonlijke vaardigheden afstemmen op lokale 
arbeidsmogelijkheden 

- Leren waarnaar in vacatures moet worden gezocht 
Details van activiteit 

- Materiaal: Post-it-briefjes in verschillende kleuren, Flip-over/bord  
- Duur: 60 minuten 
- Groepsgrootte: 8-10 personen 
-  

 Bereid het volgende voor: 

 

Schrijf labels op de verschillende gekleurde post-it briefjes. Bijv., 
Blauw - Hands-on (praktisch, fysiek, actief) 
Roze - 'Mind-on' (theoretisch) 
Geel - Front of house (interactie met klanten of cliënten) 
Groen - Achter de schermen (werken met je team of alleen) 
Oranje - Gevarieerd (met veel taken) 
Wit - Gefocust (met 1 hoofdtaak) 
Bereid een aantal post-its voor per label. Je kunt later meer toevoegen 
indien nodig.    

 
Druk 3 vacatures af. Ze hoeven niet van werkgevers in de buurt te zijn, maar 
je gebruikt ze als voorbeeld om te leren waar je op moet letten in vacatures. 
Zoek in branches met starterskansen/laagopgeleiden, bijvoorbeeld in de 
gezondheidszorg, transport, schoonmaak, productie, detailhandel.  

 

Instructie  
Introduceer deze training aan de groep:  
Tijdens deze training zal de groep een beeld vormen van de lokale 
mogelijkheden in de stad. De deelnemers zullen hun kennis van hun eigen 
vaardigheden en kwaliteiten gebruiken en matchen aan bedrijven in de buurt. 
Het is de bedoeling dat ze gaan inzien hoe ze hun vaardigheden op de 
plaatselijke arbeidsmarkt kunnen gebruiken, en misschien ontdekken dat ze 
hun ervaring kunnen afstemmen op banen waarvan ze zich voordien niet 
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bewust waren. Het is een interactieve training, waarbij de inbreng van alle 
deelnemers wordt gevraagd.  
 
Bedrijven op de kaart zetten: 
- Vraag de deelnemers vervolgens naar de lijst met bedrijven die ze tijdens hun 
huiswerk hebben verzameld (indien van toepassing). Voeg indien nodig eigen 
vacatures toe.  
- Noteer de namen van de bedrijven en het soort bedrijf op het bord. 
- Praat met de groep over mogelijke rollen die je in deze organisatie kunt 
hebben en gebruik de post-it's om tags aan de bedrijven toe te voegen. 
Bijvoorbeeld: in een café zou je een ober/gastheer kunnen vinden. Deze baan 
heeft de tags 'hands-on', 'front of house', 'gevarieerd'.   
 
Wat past bij mij? 
- Vraag de deelnemers of ze de e-learning activiteit over de persoonlijkheidstest 
hebben gedaan. Zo niet, gebruik dan de Krachtenmatrix (zie werkblad 3 in 
Bijlagen voor activiteit U4A2).  
- Vraag de deelnemers om nog eens te kijken naar de resultaten online test of 
Krachtenmatrix. Welke jobs zouden volgens hen geschikt zijn? Vraag hen 
allemaal om 3 bedrijven/functies te kiezen en die op te schrijven op werkblad 1 
(zie Bijlagen).  
- Vraag elke deelnemer om één rol/bedrijf te noemen waarvan ze denken dat 
die bij hen zou passen en waarom. 
- Breng ten slotte alle deelnemers weer samen in een plenaire bijeenkomst en 
sluit de activiteit af met de nabespreking.    
Tips voor de trainer 
1) Besteed tijdens de training aandacht aan 'nieuwe woorden'. Leg bij het begin 
uit dat de deelnemers hun hand opsteken als er een onbekend woord is. 
Probeer dit woord uit te leggen met andere woorden en moedig de 
deelnemers aan aantekeningen te maken van deze woorden. Je kunt ze op het 
bord schrijven. 
Evaluatie 
Vraag de groep: 
- Wat heb je vandaag geleerd? 
- Denk je dat je het later zult gebruiken, denk je dat het nuttig is? 
- Zijn er dingen die ik nog meer moet uitleggen? 
 
 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 
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De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers 
naar het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te 
nemen. 
Referenties/Leesmateriaal 
Een baan vinden als vluchteling in Nederland | Werken als vluchteling | 
VluchtelingenWerk Nederland - YouTube 
 
Bijlagen  

https://www.youtube.com/watch?v=7Ss664xrzIg
https://www.youtube.com/watch?v=7Ss664xrzIg
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Werkblad 1 

Wat past bij mij? 

Functie/bedrijf: 

 

 

 

 

Functie/bedrijf: 

 

 

 

 

Functie/Bedrijf: 
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Activiteitscode Titel  

M4A4 Jouw Doelen 
Uitkomsten 

- Inzicht krijgen in verschillende soorten doelen 
- Persoonlijke doelen in kaart brengen 
- Een plan opstellen om volgende stappen te zetten 

Details van activiteit 
❖ Materiaal: druk genoeg hand-outs af voor de hele groep 
❖ Duur: 60 minuten 
❖ Groepsgrootte: 8-10 personen 
Instructie  
- Begin deze training met een inleiding: In deze training krijg je inzicht in 
verschillende soorten doelen en leer je hoe je korte-termijn doelen stelt die 
realistisch zijn.  
Lange termijn 
- Leg aan de deelnemers uit: We kunnen lange termijn van korte termijn 
doelen scheiden. In deze oefening beginnen we met de lange termijn. Dat 
kunnen ruime doelen of dromen zijn, bijvoorbeeld: 'Ik wil de universiteit 
afmaken', 'Ik wil de taal spreken', 'Ik wil mijn eigen bedrijf beginnen'.  
- Laat elke deelnemer een langetermijndoel opschrijven op werkblad 1 (zie 
Bijlagen).  
- Laat ze dit doel met de groep delen. 
Naar de korte termijn 
Nu gaan we achterwaarts werken.  
- Laat elke deelnemer nadenken over wat ze wil bereiken, en te kijken naar 
stappen die ze nu al kan zetten. Laat ze opnieuw kijken naar de opties uit de 
vorige training - hoe kan hun voorkeursbaan bijdragen aan het bereiken van 
hun doel?  
- Laat de groep nadenken over wat ze moeten doen binnen bijvoorbeeld 5 jaar 
en 6 maanden, 2 weken, om dit doel te bereiken. Probeer zo concreet mogelijk 
te zijn, bijvoorbeeld: 'schrijf je bij deze specifieke website in voor een cursus 
gastvrijheidshygiëne', in plaats van 'de nodige certificaten halen om in de 
keuken te mogen werken'. 
- Loop hierbij rond en help waar het nodig is. Laat deelnemers de laptop 
gebruiken om uit te zoeken wat voor certificaten ze moeten halen voor een 
specifieke baan.  
- Breng iedereen weer bij elkaar. Laat de deelnemers hun eerste stap met de 
groep delen. Iedereen kan feedback, advies, of tips geven. Stimuleer het 
netwerk: misschien kan iemand een groepslid helpen met zijn eerste stap! 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
1) Help de deelnemers met het stellen van realistische doelen: de taal vloeiend 
leren spreken zal jaren duren, geen maanden. Veel vluchtelingen hebben het 
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gevoel dat talen leren een hindernis is die genomen moest worden voor ze aan 
het werk kunnen - leg uit dat het hand in hand gaat, we kunnen dit niet 
genoeg benadrukken. Ja, voor sommige banen zul je vloeiend moeten zijn, 
maar de enige manier om het te leren is je ermee te omringen en dagelijks in 
een werkomgeving te gaan oefenen. Er zijn veel banen waar je je 
taalvaardigheid kunt ontwikkelen. 
Evaluatie 
Vraag de groep: 
- Wat heb je vandaag geleerd? 
- Denk je dat je het later zult gebruiken, denk je dat het nuttig is? 
- Zijn er dingen die ik nog meer moet uitleggen? 
 
 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helema
al eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties 
bijgebracht  

    

Ik heb antwoord 
gekregen op mijn 
vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers 
naar het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te 
nemen. 
Bijlagen  
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Werkblad 1 

Mijn doel op lange termijn is: 

1. 

 

Werk van achter naar voor, wat moet je doen om dit doel te bereiken? 

 

Stap 5: 

Wanneer: 

Stap 4: 

Wanneer: 

Stap 3: 

Wanneer: 

Stap 2: 

Wanneer: 

Stap 1: 

Wanneer: 

 

De eerste stap is om: 

 

Wie kun je om hulp vragen bij deze stap? 
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Activiteitscode Titel  

M4A5 Lokale Uitzendbureaus  
Uitkomsten 
Inzicht krijgen in plaatselijke arbeidsmogelijkheden via uitzendbureaus 
Details van activiteit 
Deze activiteit vindt plaats op een externe locatie 

- Duur: 60 minuten 
- Groepsgrootte: 8-10 personen 

Als een kennismaking met een uitzendbureau niet mogelijk is: 

- Duur: 60 minuten 
- Groepsgrootte: 8 personen 
- Materiaal: 4 laptops, print werkblad 1 (zie Bijlagen) twee keer uit voor elke 

deelnemer. 
Instructie  
- Bij deze activiteit is het de bedoeling een uitzendbureau te bezoeken. Plan 
een ontmoeting met House of Skills, een samenwerkingsverband tussen de 
gemeente Amsterdam en Randstad. Je kunt ze vinden op 
www.houseofskills.com. 
Het doel van de presentatie en het bezoek moet zijn dat de deelnemers 
begrijpen wat een uitzendbureau doet en hoe het hen kan helpen bij het 
zoeken naar werk.  
Als een kennismaking met een uitzendbureau niet mogelijk is, gebruik de 
training dan bij het online zoeken naar werk. 
- Begin met het doel van deze training uit te leggen: Het doel van deze 
activiteit is dat je je weg leert vinden in het online zoeken naar werk. Er zijn 
duizenden vacatures online beschikbaar, maar het is een kunst om te vinden 
wat je zoekt. Op een vacaturesite kun je vacatures zoeken, je cv achterlaten en 
je abonneren op een e-maildienst, zodat je updates ontvangt over passende 
mogelijkheden. De voordelen van online werk zoeken: Je kunt vissen uit een 
grote vijver! 
⮚ Het is snel 
⮚ Het wordt dagelijks bijgewerkt 
⮚ Het werkt twee kanten op: op sommige websites kun je je eigen cv plaatsen 
zodat werkgevers je kunnen vinden.  
 
 
 
Het gebruik van een grote database 
- Laat de deelnemers in groepjes van 2 een laptop gebruiken om te zoeken 
naar een van de websites (zie Bijlagen). 
- Laat elke deelnemer zoeken naar 3 banen waarin hij geïnteresseerd zou 
kunnen zijn en die bij zijn vaardigheden en ervaring passen. Leg uit hoe de 
zoek- en selectie-instrumenten van de websites werken: wees niet te specifiek 
want dan mis je misschien geschikte banen. Iets anders om in gedachten te 

http://www.houseofskills.com/
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houden: is de baan parttime of fulltime, wat is de reisafstand, zijn de uren 
flexibel?  
- Laat de deelnemers de bedrijven en functietitels en bijzonderheden 
opschrijven in Werkblad 1 (zie Bijlagen). 
- Laat vervolgens elke deelnemer de groep vertellen over 1 vacature die hij 
gevonden heeft en waarom hij denkt dat die aan zijn eisen zou voldoen.  
- Laat daarna elke deelnemer de eisen opnoemen voor de banen die ze vonden: 
hebben ze een bepaald diploma, rijbewijs, enz. nodig? Behalve een cv (Module 
5), moeten de deelnemers misschien ook hun diploma laten valideren in 
Nederland.  
- Laat de deelnemers een to-do lijst maken voor de volgende stappen als ze 
naar deze baan willen solliciteren.  
 
Uitzendbureaus 
- Vertel deelnemers dat jullie op zoek gaan naar uitzendbureaus. Verwijs naar 
de Bijlagen om de meest relevante uitzendbureaus in je omgeving te vinden. 
Leg de deelnemers uit hoe plaatselijke uitzendbureaus werken. Er zijn veel 
uitzendbureaus die je kunnen helpen een geschikte baan te vinden. Het 
uitzendbureau neemt je in dienst voor een tijdelijk of vast contract, afhankelijk 
van de eisen van de baan. Hier ben je vaak zeker van je positie, want als je baan 
voor het eind van je contract afloopt, zal het uitzendbureau ander werk voor je 
vinden.  
- Laat de deelnemers vervolgens op een van deze websites van de 
uitzendbureaus zoeken naar vacatures die ze interessant vinden, deel ze een 
nieuw sjabloon van Werkblad 1 uit (zie Bijlagen) en herhaal de vorige oefening. 
- Breng de groep weer samen om te delen wat ze gevonden hebben. 
- Bespreek daarna met hen enkele tips die ze in gedachten moeten houden 
voordat ze online solliciteren naar een vacature (verwijs naar Bijlagen). 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
Bij het uitvoeren van de activiteit 
1) Help waar je kunt, sommige deelnemers zijn misschien niet vertrouwd met 
digitale hulpmiddelen.  
2) Probeer een duidelijk beeld te krijgen van de eisen van banen die de 
deelnemers interessant vinden en wat de volgende stappen zijn. Misschien is 
een specifieke opleiding nodig, of misschien hebben de deelnemers 
onrealistische verwachtingen. Probeer hen te helpen hun zoektocht zo 
realistisch en concreet mogelijk te maken. 
3) De trainer moet een uitgebreide kennis hebben van de plaatselijke 
arbeidsmarkt en/of arbeidsbemiddeling. 
Evaluatie 
Vraag de groep: 
- Wat heb je vandaag geleerd? 
- Denk je dat je het later zult gebruiken, denk je dat het nuttig is? 
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Websites voor het zoeken van een baan: 

Intermediair: vooral voor hoger opgeleide zoekers. Er is ook een grote 

databank voor onderwijs, traineeships en stages. 

StepStone: een groot aanbod van startersbanen en stages.  

www.werk.nl: the job website of the Dutch employment service. You have 

to login hier with your digital dentitie. Lots of jobs for lower/non-educated 

job seekers.  

Uitzendbureaus 

www.randstad.nl: het grootste uitzendbureau van Nederland. 

www.unique.nl: met een breed scala aan vacatures in horeca, 

- Zijn er dingen die ik nog meer moet uitleggen? 
 

Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helema
al 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaa
l eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers 
naar het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te 
nemen. 
 
 
Referenties/Leesmateriaal 
(Pdf) Effective Group Training Techniques in Job-Search Training. 
(researchgate.net) 
UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf 
Italy: Gamified app assists migrants with job search - InfoMigrants 
Bijlagen  

https://www.researchgate.net/publication/7686297_Effective_Group_Training_Techniques_in_Job-Search_Training
https://www.researchgate.net/publication/7686297_Effective_Group_Training_Techniques_in_Job-Search_Training
https://www.oecd.org/els/mig/UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf
https://www.infomigrants.net/en/post/25556/italy-gamified-app-assists-migrants-with-job-search
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Werkblad 1    

1. Bedrijf: 

Functietitel: 

Bijzonderheden: 

 

2. Bedrijf: 

Functietitel: 

Bijzonderheden: 

 

 

3. Bedrijf: 

Functietitel: 

Bijzonderheden: 

 

 

 



 
 
 
 

128 
 

 

 
 
Activiteitscode Titel  

M4A6 Je Persoonlijke Pitch 
Uitkomsten 

- Het eerste concept van een persoonlijke pitch van 1 minuut schrijven  
- Je op je gemak voelen bij het pitchen voor publiek 
- Tips en hulpmiddelen krijgen om de pitch te verbeteren en te gebruiken 

in gesprekken/interviews 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: Trainingswerkboek 
❖ Duur: 75 minuten 
❖ Groepsgrootte: 8-10 personen 
Instructie  
- Begin met het doel van de training uit te leggen: 
Een pitch is een korte (1 minuut) presentatie over een product, idee, of jezelf. 
Door een verhaal te vertellen over jezelf, je kwaliteiten en wat je gelukkig maakt. 
Dit is voor iedereen anders, maar als je een goede pitch hebt, is de kans groter 
dat mensen je onthouden. (Herinner cursisten aan de training netwerken, het 
delen van een persoonlijk detail dat opvalt, zal mensen helpen je te onthouden). 
Het is belangrijk om een goede toonhoogte te hebben als je een baan of 
opleiding zoekt. Je kunt (delen van) je pitch gebruiken tijdens het netwerken, in 

Tips voor online solliciteren 

Gebruik een professioneel uitziend emailadres met je naam erin. 

B.v. voornaam.achternaam@gmail.com. 

Gebruik het juiste onderwerp voor je e-mail: de juiste naam van 

de vacature, facultatief de plaats/het referentienummer 

Stuur geen grote bestanden (niet groter dan 3 mb). 

Gebruik een professionele foto als die niet op je cv staat. (Geen 

vakantiefoto's of foto's met een filter).  

We raden aan altijd een foto met je sollicitatie mee te sturen. 

Schrijf een korte maar vriendelijke e-mail met je motivatie en cv 

in de bijlage. 
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een sollicitatiegesprek of in je sollicitatiebrief. Op het podium staan en je 
verhaal vertellen geeft je een zelfvertrouwen boost!  
 
In deze training werk je aan je pitch tekst, die ene krachtige boodschap die bij je 
past. Dus: schrijven, doorhalen, hardop oefenen, bewerken. Daarna luisteren we 
naar elkaars pitches en geven feedback.  
 
- Leg vervolgens aan de deelnemers uit: Schrijf, gebruik makend van de vorige 
trainingen over je vaardigheden en doelen, een kort verhaal over jezelf op 
(Werkblad 1, zie Bijlagen), waarbij je de volgende elementen gebruikt: 
❖ Wie ben je (naam en eventueel leeftijd, nationaliteit) 
❖ Je ervaring 
❖ 2 of 3 kwaliteiten 
❖ Je doel/wens/zoektocht 
- Vertel ze dat dit de eerste versie is, dus dat jij en de groep feedback en tips 
zullen geven, dus dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over het meteen 
schrijven van de perfecte boodschap. 
- Nadat de deelnemers hun verhaal opgeschreven hebben, ga je verder met een 
inleiding over houding en lichaamstaal. Laat alle deelnemers staan, voeten op 
heupbreedte, schouders naar achteren en ontspannen. 
- Doe vervolgens een korte oefening met het schudden van armen en benen om 
eventuele spanning los te maken, haal diep adem en adem langzaam uit.  
- Nu kan de eerste deelnemer haar plaats in het midden van de kring innemen, 
de rest kan weer gaan zitten. Sta de eerste deelnemer toe haar pitch te geven, ze 
kan natuurlijk haar aantekeningen gebruiken. Zeg de groep dat ze zowel op de 
inhoud als op de vorm van het verhaal moet letten.  
- Vraag de groep na afloop van elke pitch feedback te geven - wat deed ze goed? 
Zijn er dingen die verbeterd kunnen worden? Geef zelf ook feedback, geef 
concrete tips en let op articulatie, snelheid en volume van spreken, 
lichaamshouding. En ook: kwam wat de deelnemer wil vertellen echt over in het 
verhaal? 
- Bedank de eerste deelnemer en laat haar weer plaatsnemen.  
- Herhaal dit tot alle deelnemers hun pitch geoefend hebben.  
- Breng alle deelnemers weer samen en sluit af met de evaluatie. 
Tips voor de trainer 
1) Deze training kan voor sommigen beangstigend zijn; spreken in het openbaar 
maakt mensen vaak nerveus! Zorg dat de groep zich op zijn gemak voelt, het is 
een veilige ruimte. Stimuleer deelnemers om elkaar feedback en complimenten 
te geven. Bedank hen voor hun prestaties en geef versterkende en positieve 
feedback. Deze oefeningen moeten bijdragen tot het zelfvertrouwen van de 
deelnemers en hun plezier in spreken in het openbaar.  
2) Optioneel: Deze training is tijdrovend, en de deelnemers zullen hun pitches 
moeten finetunen. Je zou met de groep kunnen bespreken dat ze hun pitch 
opnemen (met hun telefoon/laptop) nadat ze klaar zijn met de E-learning en die 
met jou delen, zodat jij verdere feedback kunt geven.  
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Evaluatie 
Vraag de groep: 
Wat heb je vandaag geleerd? 
Denk je dat je het later zult gebruiken; denk je dat het nuttig is? 
Zijn er dingen die ik nog meer moet uitleggen? 
 
 
Print de enquête om het 
effect van de activiteit te 
meten 

1. 
Helemaal 
oneens 

2. Een 
beetje 
oneens 

3. Een 
beetje 
eens 

4.  
Helemaal 
eens  

Het doel van de activiteit 
was duidelijk 

    

Er was genoeg 
mogelijkheid tot 
interactieve participatie 

    

De activiteit heeft mij 
nieuwe skills, kennis en 
competenties bijgebracht  

    

Ik heb antwoord gekregen 
op mijn vragen  

    

Het materiaal dat werd 
aangeboden tijdens de 
activiteit was nuttig 

    

Ik had de tools tot mijn 
beschikking die ik nodig 
had bij deze activiteit  

    

 
 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar 
het WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 

Referenties/Leesmateriaal 
how to give a tedx talk final copy_em 
How to Tell a Story Effectively: 7 Storytelling Tips - 2021 - MasterClass 
How To Use Body Language During A Presentation - EtonX 
TED's secret to great public speaking | Chris Anderson - YouTube 
 
 
Bijlagen  

https://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf
https://www.masterclass.com/articles/how-to-tell-a-story-effectively#how-to-tell-a-story-effectively
https://etonx.com/how-to-use-body-language-during-a-presentation/#:~:text=DON%27T%20slouch%20%E2%80%93%20In%20almost,rather%20than%20pushing%20them%20away.&text=DON%27T%20be%20tense%20%E2%80%93%20It%27s,feel%20relaxed%20during%20a%20presentation.
https://www.youtube.com/watch?v=-FOCpMAww28
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Werkblad 1  | Jouw Pitch 

Wie ben je? 

Je ervaring 

2 of 3 kwaliteiten 

Je doel/wens/zoektocht 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 
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MODULE 5 | CV EN SOLLICITATIE 
 
Deze module beoogt vrouwen met een migratieachtergrond een gunstigere 
plek te geven op de arbeidsmarkt. Deze module zal een face-to-face module 
zijn waarbij de relatie tutor-student belangrijk zal zijn. Het doel van de module 
is om zo veel mogelijk te leren over hoe angsten en onzekerheden kunt 
overwinnen, die je ervan weerhouden om een plek in te nemen op de 
arbeidsmarkt. Door deze module te doorlopen zullen deelnemers meer 
zelfinzicht verwerven. 
 
De Module bestaat uit zes activiteiten, elk met een specifiek doel. De 
behandelde onderwerpen zullen de profielen van de deelnemers compleet 
maken. De module zal professionals in de volwasseneneducatie helpen om 
vrouwen met een migratieachtergrond op alle scenario’s voor te bereiden: van 
wanneer je een sollicitatiebrief moet sturen, tot wanneer je een curriculum 
vitae moet schrijven. De module zal de vrouwen op verschillende manieren 
steunen. Bijvoorbeeld door hen te laten zien hoe belangrijk de eerste indruk is 
en hen voorbereiden op allerlei vragen die ze bij een sollicitatiegesprek kunnen 
krijgen.  Tegelijkertijd leren ze door deze activiteiten zelfstandig, en in een 
groep te werken.  
 
Het is belangrijk dat vrouwen met een migratieachtergrond een goed inzicht 
hebben in de kenmerken van alle aspecten van Nederland, zodat ze zich goed 
kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt. Door dit proces kunnen ze beter 
begrijpen wie ze zijn en wat ze kunnen. Hierdoor wordt duidelijk wat zij zelf het 
liefst willen en in welk beroep zij zich thuis voelen. Dit proces zal het belang 
benadrukken van het adequaat beschrijven van zichzelf in een cv; het vinden 
van hun kwaliteiten; en uiteindelijk het geloven in zichzelf. 
 
Bovendien zal de module de nadruk leggen op het belang van het opstellen 
van een goed cv. Het is echt essentieel dat deelnemers begrijpen hoe belangrijk 
het is over zichzelf te spreken, en dat een cv voor hen een belangrijk document 
is om hun stem te laten horen op een sterk concurrerende arbeidsmarkt.  
 
Daarom moeten professionals die met de doelgroep werken het opstellen van 
een goed, beknopt en duidelijk cv in het centrum van de aandacht plaatsen. 
Deze module richt zich daarom ook op digitale vaardigheden en het gebruik 
van geschikte programma’s, zoals Canva, Word, en Latox, die gebruikt kunnen 
worden voor het opstellen van een cv. Op dezelfde manier leert de module 
vrouwen met een migratieachtergrond hoe ze een sollicitatiebrief moeten 
maken en oefenen ze met verschillende tips om een perfecte sollicitatiebrief te 
schrijven, waaronder de basisstructuur en belangrijke inhoud. 
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Verder brengt de module onder de aandacht hoe belangrijk het is voorbereid te 
zijn op een sollicitatiegesprek. Als trainer is het van belang je deelnemers voor 
te bereiden op de moeilijke vragen die gesteld kunnen worden tijdens een 
sollicitatiegesprek. De activiteiten zullen de vrouwen laten zien hoe ze zich in 
een gesprek het beste opstellen. Het groepswerk waarop de module is 
gebouwd beoogt een veilige ruimte te scheppen voor alle vrouwen en hun 
gevoel van verbondenheid met die groep en de plaatselijke gemeenschap in 
het algemeen te versterken. Daarnaast beoogt deze module het 
probleemoplossend vermogen te vergroten, creativiteit te stimuleren en het 
nemen van initiatief aan te moedigen.  
 
Naast bovengenoemde, behandelt deze module ook andere onderwerpen. We 
moeten ons realiseren dat vrouwen met een migratieachtergrond moeite 
kunnen hebben met het vinden van een baan, maar ook overgekwalificeerd 
kunnen zijn voor het werk dat zij doen. Het is van belang dat wij hoogopgeleide 
deelnemers mondiger maken, omdat zij vaak moeizamer aan het werk raken 
dan niet-gemigreerde vrouwen met dezelfde opleiding. Vaak resulteert dit erin 
dat zij in een supermarkt of als schoonmaakster werken, ook al kunnen ze op 
basis van hun vaardigheden en kennis zoveel meer. Dat is gedeeltelijk te wijten 
aan de moeilijkheden die ze ondervinden om hun vaardigheden erkend te 
krijgen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen in ontwikkelingslanden meer kans 
hebben dan mannen om vaardigheden te hebben die niet formeel door 
diploma's gecertificeerd zijn. Zelfs wanneer vrouwen in hun thuisland de 
gelegenheid hebben gehad hun vaardigheden te verwerven, kan migratie 
betekenen dat ze lager geschoolde posities aanvaarden, waardoor ze in feite 
'ont-kwalificeren' en een situatie creëren waarin noch thuisland noch gastland 
van de vaardigheden profiteren.   
 
Natuurlijk is dit erg frustrerend. Daarom is het van belang deelnemers mee te 
geven dat deze trainingen slechts een eerste stap zijn in het proces.  
 
Al met al is het noodzakelijk vrouwen met een migratieachtergrond voor te 
bereiden op het solliciteren naar banen waar veel vraag naar is, zoals 
ouderenzorg, de kinderopvang en banen in de gezins- en huishoudelijke zorg, 
zowel in instellingen als bij particulieren thuis. Deze vraag is sterk toegenomen.. 
En aan deze vraag wordt grotendeels door vrouwen voldaan. Vrouwen zijn in 
deze beroepen vaak oververtegenwoordigd. De meeste van deze banen (b.v. 
ziekenverzorgsters, verpleeghulpen, thuiszorgmedewerkers, huishoudelijk en 
persoonlijk dienstpersoneel, kindermeisjes en huishoudelijk personeel in het 
algemeen) worden als laaggeschoold beschouwd. Met dit in ons achterhoofd 
moeten we benadrukken dat deze banen een eerste stap zijn in het proces naar 
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de beoogde carrière. In de tussentijd kunnen deelnemers de vaardigheden die 
ze in de trainingen opdoen in de praktijk brengen.  
 
Dit gezegd zijnde, moeten wij als professionals beleidsdruk uitoefenen zodat de 
vaardigheden van vrouwen met een migratieachtergrond formeel erkend en 
gecertificeerd worden.  
 
Deze groep vrouwen moet de mogelijkheid hebben om over een hoger loon te 
onderhandelen, en toegang krijgen tot betere banen. De tendens dat de 
vaardigheden van vrouwen met een migratieachtergrond ondergewaardeerd 
of niet formeel erkend worden, heeft dan ook nadelige gevolgen voor de 
toegang van vrouwen tot fatsoenlijk werk en draagt bij aan de loonkloof tussen 
mannen en vrouwen in de EU.  
 
Uitkomsten 
Module 5 bevat 6 activiteiten die gebruikt kunnen worden in trainingen voor 
vrouwen met een migratieachtergrond. De trainingen faciliteren sociaal en 
professioneel empowerment, en zorgen voor capaciteitsopbouw. Professionals 
worden aangemoedigd zo veel activiteiten in te zetten als zij nodig achten voor 
hun groep. De activiteiten zijn open-enden en flexibel, en kunnen worden 
aangepast aan de lokale context. Module 5 zal deelnemers helpen bij het 
opbouwen van de volgende capaciteiten:  
 

– 
 

Kennis Skills Attitudes 

Leeruitkomsten 

M5 
Module cv 
en 
Sollicitatie 
 

Na succesvolle afronding van de activiteiten, kunnen deelnemers: 

Begrijpen wat 
sollicitatievaardigheden 
en het schrijven van een 
cv inhouden. 
Begrijpen hoe belangrijk 
een cv opstellen en 
sollicitatievaardigheden 
zijn voor hun succesvolle 
integratie op de 
arbeidsmarkt. 
Een dieper inzicht krijgen 
in hoe ze baat zullen 
hebben bij de module. 

Meer kennis verwerven 
over hoe ze hun cv 
moeten opstellen en 
zichzelf presenteren. 
Capaciteiten en 
competenties 
ontwikkelen om zich te 
kunnen voorbereiden op 
een succesvol 
sollicitatiegesprek. 
Capaciteiten en 
competenties 
ontwikkelen die 
bijdragen aan het 
opstellen van een cv en 
sollicitatievaardigheden 
versterken. 

Zich gesteund voelen bij 
uitdagingen die ze 
tegenkomen op de 
arbeidsmarkt. 
Best practices delen met 
andere vrouwen en 
trainers & elkaar 
inspireren om actie te 
ondernemen. 
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ACTIVITEITEN MODULE 5 
 
Activiteitscode Titel  

M5A1 Normen en Waarden op de Arbeidsmarkt  
Uitkomsten 
● Het gesprek openen over organisatiewaarden en normen & het belang hiervan bij 
het vinden van een baan 
● Tips delen over organisatie- en werkculturen in Nederland om de arbeidsintegratie 
van deelnemers te ondersteunen 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: pennen en schriften, post-it papier, whiteboard. 
❖ Duur: 40-60 minuten 
❖ Groepsgrootte: 10-15 personen 
Instructie  
- Dit is een activiteit op basis van discussie over organisatiewaarden die deelnemers 
in gedachten moeten houden als ze naar een baan solliciteren.  
- Begin de activiteit met uit te leggen wat organisatie- en/of werkwaarden zijn. 
Vermeld dat werkwaarden cultuurgebonden zijn. Ze geven de morele invulling aan 
het leveren van goed werk. Werkgerelateerde waarden vertegenwoordigen een deel 
van de afwegingen van mensen voor hun dagelijks gedrag, beslissingen en 
interacties. Waarden komen in alle aspecten van het leven voor en beïnvloeden 
elkaar: loyaliteit, motivatie of prestaties op het werk, bijvoorbeeld, worden ook 
beïnvloed door waarden die te maken hebben met familie, vrienden, vrije tijd, 
godsdienst en zelfs politiek. 
- Vraag je deelnemers dan om op hun individuele blocnotes op te schrijven welke 
werkwaarden ze belangrijk vinden voor het vinden van een baan in Nederland. 
- Vraag hen nog niet hun antwoorden met je te delen, maar begin met het kort 
voorstellen van belangrijke werkwaarden die in Europa bestaan. Bekijk in Bijlagen 1 
een korte uitleg over werkwaarden die werkgevers zoeken.  
- Als je klaar bent met deze uitleg, vraag de deelnemers dan nog eens goed naar hun 
notities te kijken. Vraag ze een waarde in gedachten te nemen waardoor ze zich 
krachtig (empowered) voelen - en een waarde waardoor ze zich juist minder sterk 
voelen. 
- Trek een lijn op het whiteboard en vraag hen de post-its boven en onder de lijn te 
plakken. De empowerende waarden boven de lijn en de waarden die ze minder 
krachtig laat voelen onder de lijn. 
- Lees daarna de waarden die boven de lijn lagen hardop voor en bespreek met je 
deelnemers eventuele patronen of overeenkomsten, en ook hoe ze hen laten voelen. 
- Lees vervolgens de post-its onder de lijn en vraag je deelnemers waarom ze die 
waarden als ontkrachtend beschouwen - en hoe ze die waarden zouden kunnen 
veranderen zodat ze zich meer empowered voelen. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie.  
Tips voor de trainer 
1) Wees open en luister aandachtig naar je groep 
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2) Probeer niet de werkwaarden van Nederland op te leggen, maar open de ruimte 
voor een discussie over de redenen waarom die waarden juist in deze context zo 
belangrijk zijn 
Evaluatie 
Wat heb je vandaag geleerd over werkwaarden? Denk je dat die belangrijk zijn om 
een baan te vinden? 
- Geloof je dat je je aan die waarden zou kunnen aanpassen om een baan te vinden? 
- Voel je je comfortabel bij de Nederlandse werkwaarden, of staan ze juist ver van je 
af? 
Referenties/Leesmateriaal 
Penny Loretto (2019) Top 10 Work Values Employers Look For. Via: Top 10 Work 
Values Employers Look For (thebalancecareers.com) 
Bijlagen  
Bijlagen 1: Werkwaarden 
Werkgevers waarderen werknemers die begrijpen dat je hard moet werken. Naast 
hard werken is het ook belangrijk om slim te werken. Dit betekent dat je de meest 
efficiënte manier leert om taken af te maken en manieren vindt om tijd te besparen 
bij het uitvoeren van dagelijkse opdrachten. Werkgevers waarderen werknemers die 
op tijd op hun werk komen, er zijn als ze er moeten zijn, en verantwoordelijk zijn voor 
hun daden en gedrag. Het is belangrijk je leidinggevenden op de hoogte te houden 
van veranderingen in je rooster of als je om wat voor reden dan ook te laat zult 
komen. Dit betekent ook dat je leidinggevende op de hoogte moet blijven van de 
voortgang van de projecten die je zijn toegewezen. Een enthousiaste werknemer is 
iemand die een prettige omgeving creëert en die een positief rolmodel voor anderen 
is. Een positieve houding is iets dat het meest gewaardeerd wordt door 
leidinggevenden en collega's, en dat maakt het werk ook aangenamer en leuker om 
elke dag naar toe te gaan. Werkgevers zoeken werknemers die zich kunnen 
aanpassen en flexibel blijven bij het volbrengen van taken op een steeds 
veranderende werkplek. Aanpassingsvermogen betekent ook je aanpassen aan de 
persoonlijkheid en werkgewoonten van collega's en leidinggevenden. Werkgevers 
waarderen werknemers die boven alles een gevoel van eerlijkheid en integriteit 
behouden. Goede relaties worden gebouwd op vertrouwen. Als je voor een 
werkgever werkt, willen ze weten dat ze kunnen vertrouwen op wat je zegt en wat je 
doet. Werkgevers zoeken werknemers die weinig supervisie en leiding nodig hebben 
om het werk op tijd en professioneel gedaan te krijgen. Supervisors die intrinsiek 
gemotiveerde werknemers aannemen doen zichzelf een enorm plezier- werknemers 
die gemotiveerd zijn om te groeien en te leren. Zelfvertrouwen is het sleutel-
ingrediënt tussen iemand die succesvol is en iemand die dat niet is. Een 
zelfverzekerd iemand is iemand die anderen inspireert. Een zelfverzekerd iemand is 
niet bang om vragen te stellen over onderwerpen waar hij niet genoeg van afweet. 
Werkgevers waarderen werknemers die professioneel gedrag vertonen. 
Professioneel gedrag houdt in dat je elk aspect van een baan leert kennen en naar je 
beste vermogen uitvoert. Professionele werknemers zijn representatief en laten door 
hoe zij zich presenteren zien dat ze trots zijn om voor het bedrijf te werken. 
Werkgevers waarderen werknemers die ze kunnen vertrouwen en die hun loyaliteit 
laten zien. Bedrijven die werknemers groei en kansen bieden zullen uiteindelijk een 
gevoel van loyaliteit van hun werknemers krijgen. Werknemers willen tegenwoordig 

https://www.thebalancecareers.com/top-work-values-employers-look-for-1986763
https://www.thebalancecareers.com/top-work-values-employers-look-for-1986763
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een gevoel van voldoening in hun werk voelen en zullen goed werk leveren als ze het 
gevoel hebben dat de werkgever eerlijk is en hen graag ziet slagen. 
Bron: Penny Loretto (2019) Top 10 Work Values Employers Look For. Available: Top 10 
Work Values Employers Look For (thebalancecareers.com) 

 
 
Activiteitscode Titel  

M5A2 Hoe stel je een cv op? 
Uitkomsten 

- Een goed cv opstellen 
- Jezelf presenteren 
- Je cv presenteren 
- De perfecte foto kiezen voor je cv 

Details van activiteit 
❖ Materiaal: Voorbeeld van een goed cv, papier en pennen 
❖ Duur: 90 minuten 
❖ Groepsgrootte: 10-12 personen 
Instructie  
Laat de deelnemers een eenvoudig maar indrukwekkend cv zien en vraag wat ze 
ervan vinden. 
- Vraag hen wat die eigenschappen zijn die iemand tot de ideale professional maken, 
en gebruik hun antwoorden om het "perfecte cv" op het schoolbord te maken.  
- Lees dat cv hardop voor, beschrijf de ervaringen en eigenschappen en gebruik een 
toon die laat zien dat je gelooft wat je zegt. 
- Nu neemt elke deelnemer even de tijd (20 minuten) om zijn eigen cv te schrijven. 
Geef ze een sjabloon dat ze kunnen gebruiken om dit gemakkelijker te maken. 
- Leg de nadruk op hun achtergrond, ervaring en vooral hun kwaliteiten. 
- Elke deelnemer leest daarna het eigen cv voor. Het is belangrijk om feedback te 
geven met behulp van de rest van de groep.  
-Om de les leuker te maken, bereid je een fotoshoot voor. Op die manier krijgen de 
vrouwen de perfecte foto voor hun cv. 
Tips voor de trainer 
Moedig creativiteit aan en laat zien hoe je een compact cv schrijft dat to the point is. 
Begeleid elk individu bij elke stap van de activiteit. Voor de een zal het gemakkelijker 
zijn dan voor de ander. 
Evaluatie 
- Wat vind je van je cv? 
- Was het nuttig om naar het advies van de trainer te luisteren? 
- Was het nuttig om naar het advies van de andere deelnemers te luisteren? 
- Heb je er vertrouwen in dat je zelf een goed cv kunt opstellen? 
- Vind je het cv dat je in de klas gemaakt hebt goed? 
- Heb je een geschikte foto gekozen? 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 

https://www.thebalancecareers.com/top-work-values-employers-look-for-1986763
https://www.thebalancecareers.com/top-work-values-employers-look-for-1986763
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Özlem Taskin Önen is de oprichtster van een multidisciplinair atelier. Ze werd 
geboren in Turkije, in Ankara, en ze studeerde en werkte als gediplomeerd architect 
in 1978.  In 2005 vertrok ze naar Wenen, maar in het begin vond ze de stad maar 
niets. Ze kwam er met haar toenmalige vriend en nu echtgenoot om te studeren. 
Dag na dag ontdekte ze de stad en vond ze het steeds leuker. In hetzelfde jaar kwam 
ze terug naar Turkije om haar studie in architectuur en creatieve kunst af te maken. 
Samen met haar vriend zocht ze naar andere mogelijkheden om haar carrière te 
ontwikkelen. Ze schreef zich in aan de Technische Universiteit van Wenen voor een 
PHD-programma. Ze wilde in steden als Parijs of Londen gaan wonen, maar Özlem 
en haar man kwamen toch in Wenen terecht en zijn gebleven. Het comfort van het 
leven droeg bij tot de beslissing om te blijven. Ze kwam om haar doctoraat te doen, 
maar stopte toen met de studie en ging in plaats daarvan voltijds werken. Nu werkt 
Özlem deeltijds en architect en parallel daaraan in het keramiekatelier. Ze houdt van 
Wenen omdat de culturele mogelijkheden en het dagelijkse leven veel voldoening 
geven. 
Referentielink: https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-
TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
 
Referenties/Leesmateriaal 
- Paul McGee, How To Write a CV That Really Works: A Concise, Clear and 
Comprehensive Guide to Writing an Effective CV. (Engelse bron) 
Bijlagen  
N.v.t  

 
 
Activiteitscode Titel  

M5A3 Je cv in één klik! 
Uitkomsten 
● Leren welk programma je moet gebruiken om een cv te maken 
● Begrijpen dat eenvoud in het cv belangrijk is 
● Begrijpen hoe belangrijk het is het juiste format te gebruiken  
● De prototypes van het cv voltooien 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: Computer met een van de volgende programma’s: Microsoft Word, 
Canva, Latex. Zorg dat je accounts hebt op MS Office, Canva, en LinkedIn. 
❖ Duur: eerste les om het cv te laten zien en tweede les om het cv in te vullen en te 
lezen. Benodigde tijd: 2 uur. 
❖ Groepsgrootte: 10-12 personen 
Instructie  
- Laat aan de hand van voorbeelden zien wat een typisch cv moet omvatten. Leg de 
nadruk op het format en de eenvoud. 
- Zorg dat alle deelnemers weten hoe ze het toetsenbord moeten gebruiken en laat 
zien hoe ze lettertypes en tekstgroottes kunnen kiezen. 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE
https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE
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- Laat zien dat Microsoft Word cv-sjablonen heeft die ze kunnen gebruiken en geef 
aan hoe ze hun eigen informatie kunnen invullen. 
- Ga naar je Canva account en laat zien dat Canva ook cv-sjablonen heeft die je 
deelnemers kunnen gebruiken en hun eigen informatie kunnen invullen.   
- Ga nu naar je LinkedInaccount en laat je deelnemers zien hoe ze hun cv op 
LinkedIn kunnen uploaden. 
Je kunt ook een extra mini-activiteit toevoegen over hoe je deelnemers hun LinkedIn 
profiel kunnen maken, als ze dat willen. 
- Verdeel je deelnemers daarna in groepjes van twee en geef ze een profiel van een 
persoon. Vraag ze het profiel van die persoon in te vullen. Ze gebruiken hierbij zowel 
Canva als Microsoft Word. 
- Controleer het de opdracht en geef feedback. 
Tips voor de trainer 
1) Voor deze activiteit is het noodzakelijk dat je een goede kennis hebt van de 
programma's.  
2) Je moet geduldig zijn en de groepsleden aanmoedigen, ook al hebben ze moeite 
met leren.   
Evaluatie 
- Denk je dat je weet hoe je Word moet gebruiken? 
- Denk je dat je weet hoe je Canva moet gebruiken? 
- Denk je dat je hierna een goed cv-prototype kunt kiezen? 
- Voel je je nu zelfverzekerd om een cv op te stellen? 
- Voel je je zelfverzekerd dat je je sterke punten in een cv kunt benadrukken? 
- Is het belangrijk om informatie als geboortedatum op te nemen? 
- Is de volgorde van de onderdelen belangrijk?  
- Hoe zou je de ervaringen ordenen? 
- Vind je het belangrijk om persoonlijke vaardigheden op te nemen? 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Asetila Köstinger is een ondernemer gevestigd in Wenen. Ze is afkomstig uit Albanië. 
Ze studeerde economie en volgde daarna een postgraduaat in internationale 
betrekkingen. Ze werkte voor verschillende Europese instellingen die zich richtten 
op hulp bij overgang en institutionele opbouw in Albanië. Ze kwam naar Wenen voor 
de liefde. Ze begon een nieuw leven vanaf nul, ze studeerde International Business. 
Ze richtte Kulturenreich en Kostinger Consulting op. Ze ging van 2008 tot 2010 naar 
Moldavië, Turkije voor Internationale banen en opdrachten. Ze woonde en werkte 
tussen 3 landen. In 2017 ging ze opnieuw naar Wenen en werd ze gecertificeerd 
Management Consultant, heroprichtte KulturenReich met 6 andere in het 
buitenland geboren entrepeneurs. Ze trad toe tot het team van GreenWell. Nu 
woont ze in Wenen en ziet ze zichzelf in de toekomst in verschillende steden wonen 
om andere culturen te leren kennen - bijvoorbeeld Amsterdam, Berlijn of Parijs. 
Referentielink: https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-
TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 
 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE
https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE
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Referenties/Leesmateriaal 
Paul Hichens, The One Page CV: Create your own high impact cv. Clever, clear, and 
comprehensive. Get noticed and beat the competition. (Engelse bron) 
Bijlagen  
N.v.t. 

 
 
Activiteitscode Titel  

M5A4 Je Voorbereiden op een Sollicitatiegesprek 
Uitkomsten 
● Begrijpen hoe je je moet kleden voor een sollicitatiegesprek 
● Het gedrag van de gesprekspartner bij een sollicitatiegesprek begrijpen 
● Begrijpen hoe je over jezelf, je cultuur en je leven in het algemeen kunt spreken 
● In teamverband kunnen werken  
● De context van de Nederlandse werkwereld begrijpen 
● Indruk maken en betrouwbaar overkomen 
● Weten hoe je allerlei vragen moet beantwoorden 
● Kalm blijven en je op je gemak voelen 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: dia's ter ondersteuning, vragen die gewoonlijk bij een sollicitatiegesprek 
gesteld worden (zorg voor evenveel vragen als het aantal personen in de groep) 
❖ Duur: 150-180 minuten 
❖ Groepsgrootte: 10-12 personen 
Instructie  
- Vraag je groepsleden om iets te vertellen over hoe ze zich op een sollicitatiegesprek 
voorbereiden. Vraag hen wat ze wel leuk vinden en wat ze moeilijk vinden aan een 
sollicitatiegesprek. Open het gesprek over dit onderwerp en probeer verschillende 
benaderingen te vinden. Vertel ze wat belangrijk is tijdens een sollicitatiegesprek in 
Nederland. 
- Benadruk dan dat de eerste indruk op de arbeidsmarkt heel belangrijk is. Daarom 
kun je dia’s laten zien met business casual outfits die ze bij een sollicitatiegesprek 
zouden kunnen aantrekken om een goede indruk te maken. 
- Vraag deelnemers iets te vertellen over hun familie, en cultuur, levensstijl, zodat je 
de relatie met hun familie en land kunt begrijpen. Je moet ze uitleggen dat ze bij 
sollicitatiegesprekken open en representatief moeten overkomen.  
- Leg hen het belang van bepaalde vaardigheden uit en vraag hen een grappig 
verhaal te vertellen dat hun vaardigheid vertegenwoordigt. 
- Vraag hen daarna hoe ze een sollicitatiegesprek zouden aanpakken, open het 
gesprek over de verschillen in elk land en wat in specifieke landen belangrijk is. 
Probeer te begrijpen waar hun eventuele onzekerheden vandaan komen. Geef tips 
voor meer zelfvertrouwen zodat zij hun obstakels kunnen overwinnen. 
- Je kunt ter sprake brengen hoe belangrijk het is dat ze hun mooiste glimlach 
opzetten, want een oprechte glimlach is de beste manier om je enthousiasme voor 
het werk te tonen.  
-Probeer de groep dan voor te bereiden op alle vragen die ze bij een 
sollicitatiegesprek gesteld kunnen krijgen. Leg uit dat er geen fout antwoord is, en 
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dat ze moeten laten zien dat ze ondernemend, behulpzaam, betrouwbaar en 
zelfverzekerd zijn. Ook is het heel belangrijk dat zij kennis hebben van het bedrijf 
waarbij ze solliciteren.  
- Vraag hen of ze zich na die eerste vragenronde mondiger en zelfverzekerder voelen. 
- Probeer dan meer "moeilijke" vragen te stellen en kijk naar de antwoorden. Stel aan 
elk van je deelnemers een afzonderlijke vraag, en schrijf de vragen tegelijkertijd op 
het bord. Bespreek aan het eind met de klas wat de beste manier was om deze 
vragen te beantwoorden.  
- Verdeel de groep daarna in tweetallen en vraag ze een aantal schijn-interviews uit 
te voeren voor de rest van de groep. Laat de rest van de groep aan elk tweetal 
feedback geven. 
- Om de activiteit op een zinvolle manier af te sluiten, verdeel je je groep in teams 
van 3. Laat elk team iets bouwen (bijvoorbeeld van LEGO). Laat de andere groepjes 
raden wat het team gebouwd heeft. Elk team heeft 3 minuten om te beslissen wat 
ze bouwen en het uit te voeren. Vertel ze na afloop van het spel dat teamwork en het 
opvolgen van de raad van je teamgenoot heel belangrijke elementen zijn om sterke 
bruggen en relaties op te bouwen en te testen hoe men zich in een stressvolle 
situatie gedraagt. Met dit spel kunnen leiderschap en het gevoel bij een groep te 
horen versterkt worden.  
- Vraag hen of ze zich na de tweede vragenronde krachtiger en zelfverzekerder 
voelen, en sluit de activiteit af met de evaluatie. 
 
Tips voor de trainer 
1. Gebruik persoonlijke voorbeelden om de groep meer op zijn gemak te laten voelen. 
2. Lees de groep het inspiratieverhaal voor (bijgevoegd), om hen te motiveren. 
3. In plaats van alleen maar te vragen of ze zich mondiger en zelfverzekerder voelen, 
kun je de vragen ook specifieker maken. Hoe duidelijker de vragen zijn die je stelt, 
hoe beter je de verandering in attitudes kunt meten.  
Evaluatie 
- Wat vind je van de gegeven tips? 
- Kun je flexibel zijn wat werktijd betreft? 
- Kun je in een team werken? 
- Vond je het teamspel leuk? 
- Voel je je in staat om naar een sollicitatiegesprek te gaan?  
- Voel je je zelfverzekerder? 
- Voel je je klaar voor een sollicitatiegesprek? 
- Denk je dat je "ongemakkelijke" vragen kunt beantwoorden? 
- Denk je dat deze training nuttig was? 
- Wat schrikt je af tijdens een sollicitatiegesprek? 
- Wat zijn je sterke punten? 
- Wat zijn je zwakke punten?  
- Waarom ben je bij je laatste baan weggegaan? 
- Hoe ging je om met een moeilijke situatie op je werk? 
- Waarom zouden we jou moeten kiezen? 
- Wat is je salarisverwachting? 
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Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Dit is het verhaal van Jessica Watson, een Australische vrouw die geboren werd in 
1993. Ze was bang voor water. Op een zomerochtend was Jessica met haar zusje en 
neefjes bij het zwembad aan het spelen. Op een gegeven moment stonden de 
andere kinderen in een rij aan de kant, en maakten zich klaar om er samen in te 
springen terwijl ze elkaars hand vasthielden. Jessica's moeder keek vanuit het raam 
toe om zeker te zijn dat Jessica in orde was. Ze verwachtte dat Jessica van de kant 
terug zou stappen, maar was verbaasd toen ze haar dochter samen met de anderen 
naar voren zag stappen. Vanaf die dag begon Jessica van het water te houden. Ze 
werd lid van een zeilclub en besloot in haar eentje de wereld rond te zeilen, zonder te 
stoppen. Ze schilderde haar boot felroze en doopte haar, Ella's Pink Lady. Ze pakte de 
boot in met biefstuk, aardappelen, blikken en blikken bonen, 150 flessen melk en veel 
water, en zette koers vanuit de haven van Sydney toen ze pas zestien jaar oud was. 
Helemaal in haar eentje zeilde Jessica verder. Ze vocht tegen golven zo hoog als 
wolkenkrabbers, ze werd wakker met de mooiste zonsopgangen, spotte blauwe 
walvissen, en keek naar vallende sterren boven haar boot.  Zeven maanden later 
kwam ze weer in Sydney aan. Duizenden mensen kwamen bijeen om haar te 
verwelkomen. Ze rolden een speciale loper voor haar uit: knalroze, net als haar boot!  
[Good Night Stories for Rebel Girls] 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Referenties/Leesmateriaal 
- Elena Favilli, Good Night Stories for Rebel Girls. 
Bijlagen  
N.v.t 

 
 
Activiteitscode Titel  

U5A5 Het Schrijven van een Motivatiebrief 
Uitkomsten 
Begrijpen hoe je een perfecte sollicitatiebrief schrijft: 
- structuur: begin, hoofddeel, einde 
- inhoud: de informatie die we in de sollicitatiebrief opnemen 
- hoe je hem verstuurt  
 Solliciteren naar een baan  
Onderscheid maken tussen een open sollicitatie en een sollicitatie naar aanleiding 
van een vacature 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: Interactieve dia's 
❖ Duur: 75 minuten 
❖ Groepsgrootte: 10-12 personen 
Instructie  
- Leg uit dat een goed cv hand in hand gaat met een begeleidende brief, waarbij je 
het belang van de begeleidende brief benadrukt. Zonder die brief kan het cv geen 
goede indruk maken. 
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- Toon aansluitend een voorbeeld van een goede sollicitatiebrief. 
- Leg je deelnemers uit wat ze in een sollicitatiebrief moeten zetten, waarbij je de 
nadruk legt op de volgende onderdelen (bespreek elk onderdeel met de groep): 
 
● Hoe ik van anderen verschil 
● Waarom je solliciteert 
● Je kwaliteiten kenbaar maken met een voorbeeld 
● Waarom je dit bedrijf kiest en niet de concurrent 
● Benadruk iets indrukwekkends dat in je cv staat 
● Wat je kunt bijdragen door eerdere ervaringen 
● Duidelijke soft skills  
- Leg uit dat elke deelnemer moet proberen zijn eigen sollicitatiebrief te schrijven. 
Schrijf op het bord dat ze in het eerste deel een korte inleiding moeten opnemen 
waarin ze zichzelf voorstellen en de reden vermelden waarom ze de sollicitatiebrief 
schrijven.  
- Schrijf daarna op het bord dat ze in het tweede deel een verklaring moeten geven 
van motivaties en sterke punten die nuttig en bruikbaar zouden kunnen zijn voor de 
specifieke werkplek waar ze solliciteren. Vermeld dat het hoofddeel van de brief 
idealiter zo'n 10 tot 15 regels lang moet zijn. 
- Leg daarna uit hoe je een sollicitatiebrief verstuurt. Vermeld dat als ze een e-mail 
sturen, ze de sollicitatiebrief in de e-mailtekst moeten opnemen en cv toevoegen in 
de bijlage. Solliciteren ze echter via een website, dan moeten ze zowel de 
sollicitatiebrief als het cv als pdf-bestand uploaden. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
Tips voor de trainer 
1. Heb aandacht voor detail. Volg iedere deelnemer in elk stap van het proces. 
Evaluatie 
- Vind je het belangrijk om te bellen als je geen antwoord krijgt? 
- Denk je dat je nu een sollicitatiebrief kunt schrijven? 
- Begrijp je wat je in de sollicitatiebrief moet zetten? 
- Ben je in staat goede informatie over het bedrijf te vinden? 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 
Aung San Suu Kyi werd geboren op 19 juni 1945. Ze kwam uit een rijke Birmese 
familie die de wereld rondreisde. Suu Kyi, haar man en hun twee kinderen woonden 
in Engeland toen ze het nieuws kreeg dat haar moeder ziek was. Suu Kyi ging terug 
om voor haar moeder te zorgen, zonder man en kinderen. Ze was van plan een paar 
weken daar te blijven, maar vanaf het moment dat ze geland was, raakte ze 
betrokken bij protesten tegen een militaire dictator.  Deze dictator had de macht in 
het land overgenomen en iedereen die zich verzette werd gevangengenomen. Suu 
Kyi sprak zich tegen hem uit en kreeg al snel veel steun. De dictator besefte dat deze 
jonge vrouw een krachtige bedreiging vormde. Hij gaf haar een moeilijke keuze: ze 
kon vrij zijn, maar ze moest het land verlaten en nooit meer terugkomen, of ze 
mocht blijven, maar dan als een gevangene. Hoe graag ze ook wilde terugkeren naar 
haar familie in Engeland, toch besloot ze te blijven. Ze leefde het grootste deel van 
de volgende eenentwintig jaar als een gevangene in haar eigen huis. Ze ontmoette 
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daar mensen, sprak over haar geloof, en verspreidde haar boodschap van 
democratie en vreedzame verandering. Ze won de Nobelprijs voor de Vrede, en 
inspireerde miljoenen mensen in haar eigen land en over de hele wereld, en dat alles 
zonder haar huis te verlaten. Nadat ze eindelijk vrijgelaten was, werd ze tot leidster 
van haar land gekozen.  [Good Night Stories for Rebel Girls] 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Referenties/Leesmateriaal 
- Jaideep Parashar, The Essential Job Search Manual: Step by Step Guide for Job 
Search, Interview Preparation, Cover Letter Example and LinkedIn Strategy (Master 
Your Career). (Engelse bron) 
Bijlagen  
N.v.t.  

 
 
Activiteitscode Titel 

M5A6 Test Jezelf  
Uitkomsten 
● Probleemoplossend vermogen en creativiteit stimuleren  
● In staat zijn in een team te werken 
● Initiatief kunnen nemen 
● Samenwerkings- en overtuigingsvaardigheden toepassen 
Details van activiteit 
❖ Materiaal: schoolspullen, 2 puzzels (een voor elk team), kaarten met lichaamsdelen, 
schrijfgerei en rauwe eieren (zie Bijlagen voor meer details over het benodigde 
materiaal). 
❖ Duur: 150-180 minuten 
❖ Groepsgrootte: 10-12 personen 
Instructie  
Dit is het spelletjes-onderdeel.  
- Verdeel de groep in 2 teams en leg uit dat jullie spelletjes gaan spelen. De winnaar 
van elk spel verdient punten, dus aan het eind van de activiteit wint de ploeg die de 
meeste punten verdiend heeft. 
- Vermeld dat deze spelletjes bedoeld zijn om creativiteit en teamwork te stimuleren.  
- Voor het eerste spel, de GEKKE PUZZEL, vertel je elke groep dat ze in 45 minuten 
een moeilijke puzzel moeten oplossen. HOUD DE EIEREN HEEL spel. Zie de 
Instructie in de bijlagen. 
-Na afloop daarvan ga je verder met het derde spel, het CREËER DE AFBEELDING 
spel. Zie de bijlage voor de instructie. Hetzelfde geldt voor het laatste spel, het 
LICHAAMSSPEL. 
- Sluit de activiteit af met de evaluatie. 
Tips voor de trainer 
Maak het gezellig en motiveer de groep.  Leg uit dat spelletjes hun 
teamworkvaardigheden kunnen verbeteren en hun creativiteit kunnen vergroten. 
Evaluatie 
- Heb je plezier gehad? 
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- Denk je dat je weet hoe je in een team moet werken? 
- Ben je klaar om actief op zoek te gaan naar een baan? 
- Denk je dat je tijdens een sollicitatiegesprek tegen een stootje kunt? 
Follow-up/Inspiratie voor de toekomst 

Gebruik na afloop van de activiteit, als je genoeg tijd hebt, het verhaal van een vrouw 
met een migratieachtergrond om de groep te inspireren. We voerden een interview 
uit waarin ze over zichzelf vertelde (zie bijlagen). 
Als follow-up van de activiteiten binnen deze Module, verwijs je deelnemers naar het 
WINGS e-learning platform om het online leermateriaal door te nemen. 
Bijlagen  
 
 

HOUD DE EIEREN HEEL 
 
Duur: 15 minuten 
Benodigdheden: eieren, oud papier, schrijfgerei (scharen, gummetjes, 
plakband, enz.), plastic zakjes, rietjes, stukjes karton, plastic flessen, elastiekjes. 
Uitkomsten: probleemoplossing en communicatievaardigheden bij de 
teamleden  stimuleren 
  
Bij dit spel heeft elk team 1 rauw ei, en wat 'geïmproviseerd' materiaal om de 
verpakking ervan te bouwen. 
Concreet moeten de leden van elk team in 15 minuten de beste strategie 
afspreken om te zorgen dat het ei, dat van een hoogte van ongeveer 4 meter 
gelanceerd moet worden, niet breekt. 
Als de teams een verpakking hebben gemaakt, wordt elk ei gegooid om te zien 
of het breekt! 
Welke verpakking zal doeltreffend genoeg zijn om de klap op te vangen? 

 
CREËER DE AFBEELDING  
 
Het spel bestaat uit het maken van een afbeelding met de dingen die je ter 
beschikking hebt, je mag van alles gebruiken, de beste afbeelding wint. Elk 
team heeft 30 seconden om de afbeeldingen te maken. De trainer is het jurylid.  

 
BODY GAME 
 
Kaarten met lichaamsdelen erop worden uitgedeeld (hoofd, romp, rechterarm, 
linkerarm, rechterhand, linkerhand, rechterbeen, linkerbeen, rechtervoet, 
linkervoet, voor in totaal 10 personen). Elke persoon moet het hem toegewezen 
lichaamsdeel tekenen. Maar let op, deze delen moeten samengevoegd worden. 
Je moet kunnen communiceren, anders is het mannetje buiten proportie. Na 15 
minuten organisatie wordt alles op een doek gelegd. Als er goed 
gecommuniceerd is, zal het mannetje in verhouding zijn. 
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INTERVIEW MET EEN VROUW MET EEN MIGRATIEACHTERGROND 
 
1)Waar kom je vandaan? 
Ik ben geboren in Cuba, Florida, Camaguey, maar ik kom uit een dorp, op 8 uur 
rijden van Havana. 
 
2) Heb je in je land gewerkt? 
Ja, dat heb ik gedaan. 
 
3) Wat voor soort werk? 
Ik werkte als serveerster en hulpkok in de keuken. Als ik weinig verdiende kluste 
ik bij. Ik kocht bijvoorbeeld sinaasappels, perste ze uit en maakte er sap van en 
verkocht het; of ik kocht frisdrank in de supermarkt en verkocht het tegen een 
hogere prijs op het strand. 
 
4)Wat studeerde je? 
Ik deed een driejarige bachelor studie drie en een half jaar mechanische 
werkplaatstraining, Het was erg moeilijk. Ik heb ook anderhalf jaar 
stagegelopen.  
 
5)Waarom verliet je je vaderland? 
Ik wilde een plek vinden om als persoon te groeien en ik wist dat dat in mijn 
land niet mogelijk was. 
6) Was je bang voor verandering? 
Aan de ene kant wel, maar de nieuwe ervaring was ook leuk en spannend. 
 
7)Waarom koos je voor Nederland? 
Omdat ik daar een heel belangrijk persoon in mijn leven ontmoette.  
 
8) Hoe was het zoeken naar werk in Nederland  
Het was niet al te moeilijk voor me.  
 
9) Vond je meteen een baan?  
Ja, dat deed ik.  
 
10) Kreeg je hulp van iemand? 
Ja, een vriend van me hielp me met veel moeite en geduld. 
 
11) Ben je tevreden met je baan? 
Ja, want ik heb promotie gemaakt binnen het bedrijf en ik voel me vrij en 
onafhankelijk. 
 
12) Heb je je studie afgemaakt? Zo nee, wil je ze afmaken? 
Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb mijn studie niet afgemaakt, maar ik zou het 
alsnog kunnen doen. Ik weet dat ik het in me heb om verder te leren.  
 
13) Ben je tevreden over je werk? Kun je uitleggen waarom? 
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Ja, dat ben ik. 
 
14) Welk advies zou je geven aan een vrouw in een vergelijkbare situatie als 
jijzelf? 
Ik zou zeggen: je kunt het. We staan er niet alleen voor. We onderschatten 
hoeveel kracht we hebben, en we weten nog niet waartoe we in staat zijn.  
 
15) Hoe oud was je toen je je vaderland verliet?  
Ik was 27 jaar oud, ik ben nu 43, dus ik vertrok zo'n 15 of 16 jaar geleden.  
 
16) Had je, toen je jonger was, ooit gedacht dat je in een ander land zou gaan 
wonen?  
Nee, ik had er nooit aan gedacht.  
 
17) Toen je naar Nederland kwam, wat ging er toen door je hoofd?  
Ik was bang voor verandering, maar tegelijk was ik emotioneel en geïntrigeerd.  
 
18) Wat was het meest trotse moment in je leven en waarom?  
Ik ben trots op mijn dochter, op de mensen om me heen, en ik ben trots op 
mezelf omdat ik weet dat ik in staat ben alles te doen waar ik mijn zinnen op 
zet. Ik ben ook trots omdat ik erin geslaagd ben een eigen appartement te 
kopen in een goede buurt, dicht bij de mensen van wie ik hou en bij mijn werk.  
 
19) Heb je spijt van iets in je leven?  
Ik heb nergens spijt van, want tot nu toe heb ik altijd iets positiefs uit mijn 
ervaringen kunnen halen.  
 
20) Zal je teruggaan naar Cuba?  
Nee, niet zolang mijn leven hier een gelukkig leven is en ik de vruchten pluk van 
mijn werk.  
 
21) Zou je naar een ander land verhuizen?  
Voorlopig niet.  
 
22) Hoe was je jeugd?  
Mijn jeugd was moeilijk en er zijn dingen die ik soms liever zou vergeten, maar 
ze blijven in mijn gedachten.  
 
23) Kun je je loopbaan beschrijven?  
Toen ik in Nederland aankwam, zocht ik een baan in een verzorgingstehuis, 
maar omdat die ver weg was, vond ik een baantje in de schoonmaak dichter bij 
mijn huis in een winkelcentrum. Ik bleef naar boven werken en ondanks de 
moeilijkheden heb ik nu de leiding over een schoonmaakploeg van ongeveer 16 
mensen, en op sommige momenten heb ik leidinggegeven aan wel 26 mensen. 
Ik communiceer met andere teamleiders over wat er gedaan moet worden.  
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24) Hoe ziet een dag in je leven eruit?  
Ik sta elke dag om 5 uur op, en ga naar mijn werk. Tussen de middag kom ik 
terug naar mijn huis om uit te rusten en te eten. In de namiddag spreek ik vaak 
af met mijn vriendin die als een zus voor me is, ik breng tijd door met mijn 
dochter, mijn neefjes en over het algemeen gebruik ik die tijd gewoon om 
positiviteit uit het leven te halen. Het is belangrijk om positief te blijven denken, 
geen wrok te koesteren, en te genieten van de simpele dingen in het leven.  
 
25) Wie is je familie en wat voor soort relatie heb je met hen?  
Ik heb familie in Cuba en in de Verenigde Staten, en hier in Nederland, een paar 
verre neven en nichten met wie ik een goede band heb. Soms is het moeilijk om 
je familie niet in de buurt te hebben, maar het maakt je sterker als persoon.  
Vanaf mijn 19e pushte mijn moeder me echt om mijn leven te beteren.  Soms 
maakten we ruzie, maar uiteindelijk begreep ik dat ze alleen maar haar plicht 
als moeder deed. Je kinderen moet je helpen, je moet ze niet zien als last, en je 
moet ze alles geven wat je kunt om ze als mens te laten groeien.  
 
26) Heb je je verleden achter je gelaten?  
Nee, ook mijn verleden zal bij me blijven! Ik vergeet het nooit. 
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DEEL B 
 

DE ONTWIKKELING VAN DE 
COMPETENTIES VAN 

PROFESSIONALS IN HET 
VOLWASSENENONDERWIJS 
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INTRODUCTIE 
Er is een groeiend besef dat levenslang leren de filosofie, het conceptuele kader en het 
ordenend principe is dat aan alle vormen van onderwijs ten grondslag ligt. Het is 
gebaseerd op inclusieve, emancipatorische, humanistische en democratische 
waarden. Dit concept van leren en empowerment staat centraal als het gaat om het 
omgaan met de snelle veranderingen en uitdagingen binnen onze samenleving. 
Omdat we het grootste deel van ons leven volwassen zijn, kan volwasseneneducatie 
gezien worden het belangrijkste component in levenslang leren. Het is noodzakelijk 
voor een democratische, rechtvaardige, inclusieve en duurzame samenleving. Als 
zodanig ondersteunt het de ontwikkeling van verschillende waarden, zoals leren 
samenleven, vrede en verdraagzaamheid. Ook is het een cruciaal instrument bij het 
voorkomen van extremisme en het bevorderen van actief burgerschap. 
Volwasseneneducatie heeft tot doel kennis, competenties en vaardigheden over te 
dragen om sociale uitsluiting te overwinnen. Het doel is om alle volwassenen, in 
verschillende doelgroepen en met verschillende behoeften in de samenleving in staat 
te stellen eraan deel te nemen. Om dit te bereiken zijn agents nodig die de processen 
van overdracht organiseren of "beheren" (Jütte & Lattke, 2014). De professional in de 
volwasseneneducatie draagt bij aan het ontwikkelen en aanpassen van vaardigheden, 
die afgestemd zijn op de huidige en toekomstige behoeften van onze samenlevingen. 
Dat kunnen basisvaardigheden zijn zoals geletterdheid, actief burgerschap, of 
beroepsvaardigheden. Maar ze omvatten ook competenties om problemen op allerlei 
gebieden, zoals gezondheid, milieu, ICT, en vele andere domeinen. Er bestaat dan ook 
een grote verscheidenheid aan cursussen volwasseneneducatie, zoals cursussen 
basisvaardigheden, programma’s voor vroegtijdige schoolverlaters, taalcursussen voor 
migranten en vluchtelingen, opleidingsmogelijkheden voor werkzoekenden, cursussen 
over digitale vaardigheden, beroepsopleiding voor werknemers, enz. 
De VE-praktijk is veelal verbonden met processen van empowerment. Deze zijn 
bedoeld om mensen te helpen situaties te overwinnen waarin ze in een nadelige 
positie zijn geplaatst. Er zijn vaak nauwe banden tussen VE-organisaties en actoren in 
maatschappelijke organisaties die de levensomstandigheden van een breed scala van 
doelgroepen willen veranderen en verbeteren. Voortdurende opleiding en bijscholing 
helpen professionals met het uitoefenen van deze rol. Het zorgt ervoor dat zij bewust 
zijn van hun capaciteiten als veranderaars, en tegelijk in staat zijn anderen bewust te 
maken van omstandigheden en mogelijkheden tot verandering. 
 
 
Wanneer in de volwasseneneducatie iemand een nieuwe vaardigheid leert, zijn de 
directe voordelen voor die persoon vaak heel duidelijk: Hij vindt een beter betaalde 
baan, of hij kan een breder scala van mensen te woord staan. Sommige voordelen van 
volwassenenonderwijs blijven echter verborgen. Deelnemers die erin slagen werk te 
vinden hebben meer middelen tot hun beschikking; ze genieten economische en 
fysieke zekerheid, maar wat nog belangrijker is, ze hebben een identiteit en een gevoel 
van eigenwaarde dat zelfvertrouwen schept.  
Het is waarschijnlijk dat deelnemers aan volwasseneneducatie zich beter met de 
maatschappij verbinden, en dat bouwt veerkracht op. Veel personen die beginnen met 
deelname worden aangetrokken tot het spelen van een actievere rol binnen hun 
gemeenschap; een van de resultaten van dit proces is dat de sociale cohesie erdoor 
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versterkt wordt. In die zin kan volwasseneneducatie sterkere gemeenschappen 
creëren, sociaal kapitaal opbouwen, activisme in de gemeenschap aanmoedigen, en 
democratische processen versterken die gemeenschappen een stem geven (Milana, 
2017). 
Stel je nu eens voor wat de voordelen voor een samenleving kunnen zijn als personen 
met een migratieachtergrond een groot deel van de 
volwasseneneducatiegemeenschap uitmaken. De laatste tijd heeft het toegenomen 
aantal ontheemden in de hele wereld, en in Europa in het bijzonder, de elementaire rol 
van volwasseneneducatie benadrukt. Een aantal gastlanden probeert 
volwasseneneducatie aan te bieden om nieuwkomers te helpen integreren. Maar er is 
ook parallel volwassenenonderwijs gegeven aan de ontvangende gemeenschap, om 
de samenhang tussen de gemeenschappen te vergroten. Workshops over het 
begrijpen van de ervaring van vluchtelingen en migranten en het geven van lessen 
over praktische manieren om immigranten, asielzoekers en vluchtelingen te steunen 
zijn hier voorbeelden van. 
In die zin hebben professionals een ethische verantwoordelijkheid om voortdurend 
open te staan voor een leerproces dat hun competenties ontwikkelt. Dit is van cruciaal 
belang voor hun werk met de doelgroep. Dit is nog noodzakelijker wanneer 
professionals nauw samenwerken met vrouwen met een migratieachtergrond - een 
groep die zeer kwetsbaar is door hun dubbele identiteit als migrant en vrouw. Daarom 
richt het tweede deel van dit handboek zich op de ontwikkeling van competenties van 
professionals in het volwassenenonderwijs die werken met vrouwen met een 
migratieachtergrond. Dit deel bevat vernieuwende benaderingen en instrumenten 
voor professionals die mensen opleiden die geen werk, onderwijs of opleiding volgen 
wegens gezins- en zorgverplichtingen. Dit deel van het handboek bestaat uit vier 
hoofdstukken die helpen competenties van professionals te vergroten en de 
leeromgeving beter te benaderen: 
a) De eigenschappen van de professional in het volwassenenonderwijs; b) Het creëren 
van ondersteunende omgevingen; c) Het versterken van je facilitaire vaardigheden; d) 
Het begrijpen en inzetten van intersectionaliteit.  
Professionals krijgen de gelegenheid dieper in te gaan op de voorwaarden die nodig 
zijn om veiliger omgevingen voor hun deelnemers te scheppen en hen te helpen 
barrières te overwinnen die ze in hun dagelijks leven tegenkomen. 

 
HOOFDSTUK 1 | DE EIGENSCHAPPEN VAN DE PROFESSIONAL IN 
HET VOLWASSENENONDERWIJS 
 
Vanuit een globaal perspectief bestrijken de rollen van professionals in het 
volwassenenonderwijs een uiterst breed spectrum. In sommige landen zijn dit gewoon 
mensen die kunnen lezen en schrijven, en deze vaardigheden met succes aan anderen 
kunnen onderwijzen. Maar, het kan veel voorbereiding vergen. In veel landen wordt het 
overbrengen van informatie gezien als de voornaamste taak van de professional. 
Vergelijkbaar met het traditionele concept van een docent. Daarentegen voorzien 
andere landen een duidelijke verschuiving in de rol van de professional in het 
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volwassenenonderwijs naar een begeleidende, ondersteunende en faciliterende 
functie. Coach, facilitator, moderator, adviseur, en gids zijn voorbeelden van hoe deze 
functie genoemd wordt. Sommige van deze termen benadrukken zowel de 
overdrachtsfunctie van de rol als de competenties, vaardigheden en bekwaamheden 
die doorgegeven moeten worden. Andere hechten meer belang aan de 
ondersteunende en faciliterende functie in de zelfverwerkelijking, empowerment, en 
ontwikkeling van de persoonlijkheid van de deelnemers. Dit tweede deel van het 
Handboek gaat over hoe professionals persoonlijke ontwikkeling kunnen 
ondersteunen, deelnemers mondiger kunnen maken, en hen kunnen motiveren voor 
verandering. 
Wat maakt iemand een bekwaam professional in het volwassenenonderwijs? Iemand 
zal charisma noemen, iemand zal interactiviteit noemen, iemand een goed gevoel voor 
humor. Er zijn veel eigenschappen die bijdragen aan het zijn van een volwaardige 
professional in het volwassenenonderwijs. Er zijn echter vier overkoepelende 
categorieën die richting kunnen geven en het volwassenenonderwijs kunnen 
vergemakkelijken. Deze zijn: 1. Houding; 2. Kennis; 3. Vaardigheid; 4. Gedrag (Mikulec, 
2018; Németh, 2017; Nicoll & Salling, 2013).  
 
1. Houding is het kernkenmerk. Het eerste en belangrijkste wat de deelnemers zullen 
zien, voelen, en waarmee ze zich verbinden. Houding kan uitgedrukt worden ten 
opzichte van jezelf, waarbij de volgende elementen naar voren komen: 
⮚ Zelfvertrouwen - echt geloven dat je de doelen kunt bereiken die je voor jezelf 
gesteld hebt, geloven dat je je deelnemers kunt laten luisteren, horen en veranderen, 
geloven dat je elke situatie aankunt die zich tijdens de opleiding kan voordoen. 
⮚ Zelfbewustzijn - je bewust zijn van je ware motivatie (waarom wil ik met deze 
doelgroep werken?), van je sterke en zwakke punten, je bewust zijn van je blinde 
vlekken (althans tot op zekere hoogte). Werken met vrouwen met een 
migratieachtergrond brengt veel persoonlijke emoties met zich mee. Als professional 
kun je niet losstaan van je eigen identiteit, en als zodanig moet je competenties 
ontwikkelen rond het aanpakken van je eigen emoties wanneer je geconfronteerd 
wordt met verontrustende situaties.  
Als emoties niet erkend worden, kunnen ze weerstand oproepen, dus is het belangrijk 
ze aan te pakken. 
⮚ Emotionele intelligentie, of emotionele competenties, is de manier waarop iemand 
door zijn emoties navigeert - met behulp van interne kennis, vaardigheden en 
attitudes. Dit gebeurt zowel in het dagelijkse leven als bij grote uitdagingen in het 
leven; en omvat aangename emoties en onaangename emoties. 
⮚ Vragen stellen en kritisch denken - voortdurend vragen stellen bij attitudes, kennis, 
technieken, manieren waarop dingen gedaan worden. 
⮚ Openheid om te leren - voortdurend hongerig zijn naar kennis. 
‘Houding’ uit zich ook tegenover anderen -in dat geval komen de volgende elementen 
naar voren: 
⮚ Accepteren - bewust zijn van en aanvaarden van het feit dat mensen verschillend 
zijn, een andere houding hebben, een andere manier van leren, een andere motivatie, 
en een andere perceptie van de wereld en van jou als docent en trainer. Aanvaarden je 
ze kunt motiveren, maar dat zij zelf ook aan de slag zullen moeten. Accepteren dat 
sommigen van hen veel uit de training zullen halen en de rekening houden met de 
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mogelijkheid dat sommigen van de deelnemers de kennis en ervaring misschien niet 
volledig willen of kunnen aanvaarden. De grens trekken tussen aanvaarden en 
proberen dingen te veranderen kan moeilijk zijn. Een goede trainer is zich hiervan 
bewust. Accepteren impliceert ook gelijke kansen geven en alle deelnemers gelijk 
behandelen. 
⮚ Aanpassen - in staat zijn je aan te passen aan elke situatie die zich kan voordoen, wat 
nauw samenhangt met je openheid om te leren.  
 
2. Kennis heeft betrekking op wat men WEET. De verzameling kennis die een goede 
trainer moet verwerven kan verdeeld worden in kennis over hoe mensen werken en 
leren, en kennis die betrekking heeft op het onderwerp van de opleiding die gegeven 
wordt. 

 
Hoe mensen werken en leren 
Effectieve communicatie met individuen en groepen is van cruciaal belang in het zijn 
van een goede trainer. Een trainer moet persoonlijkheidstypen kennen en inzetten, 
vooral als hij/zij met diverse groepen werkt (in ons geval vrouwen met een 
migratieachtergrond). Het is belangrijk dat je bereid bent te leren hoe je 
boodschappen kunt overbrengen aan verschillende mensen en wat je kunt 
verwachten van mensen met verschillende communicatie- en persoonlijkheidsstijlen. 
Een trainer moet kennis en inzicht hebben in groepsdynamica om groepen effectief te 
kunnen leiden. Tenslotte moet je het faciliteren van leren goed beheersen - je moet 
weten hoe het proces van leren werkt, wat de verschillende leerstijlen van deelnemers 
zijn en dat alles gebruiken tijdens het ontwerpen en geven van trainingen. 
 
 
Kennis van het onderwerp 
Als trainer moet je een grondige kennis en begrip hebben van het onderwerp (de 
onderwerpen) van de training. Ook is ervaring in de praktijk nodig om de kennis te 
kunnen overdragen en een vaardigheid op een passend niveau te kunnen 
onderwijzen. In het geval van vrouwen met een migratieachtergrond, zijn de beste 
trainers degenen die dezelfde achtergrond hebben en al zijn geïntegreerd. Zij kunnen 
uit eigen ervaring vertellen.  
 
3. Vaardigheid heeft betrekking op wat iemand KAN. Als een trainer eenmaal kennis 
heeft, moet hij/zij ook een aantal goed ontwikkelde vaardigheden hebben om die 
kennis over te dragen en te gebruiken. De vaardigheden kunnen we in twee 
categorieën verdelen: 
Communicatie: Uiteindelijk gaat het bij vorming om het overbrengen van de kennis, 
het overbrengen van de boodschap. En net als in het dagelijks leven moet je, om een 
boodschap met succes over te brengen binnen vorming, een vaardige communicator 
zijn. Wat maakt je een goede communicator? Het vermogen om een verstandhouding 
op te bouwen en andermans behoeften en denkwijzen te begrijpen, tot flexibiliteit om 
je aan de ander en aan de context aan te passen, via het vermogen om eigen uitingen 
(in woorden, lichaamstaal enz.) te beheersen, tot het feit dat onze boodschap voor 
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onszelf duidelijk moet zijn voor we ze met succes aan anderen kunnen overbrengen. 
Een goede trainer is een goede communicator. 
Presentatie: Als trainer moet je goede presentatievaardigheden hebben. Daarnaast 
moet je het vermogen hebben om je aan te passen aan je leergroep om dingen op een 
soepele manier uit te leggen. Ook moet je de informatie die je geeft kunnen 
visualiseren om de stof aantrekkelijk te maken. 
4. Gedrag heeft betrekking op wat men DOET. Uiteindelijk zijn alle dingen die je weet 
niet veel waard, als je niets met die vaardigheden en kennis doet. Onze invloed reikt 
maar zover als onze daden en ons gedrag. Als we het over gedrag hebben, 
weerspiegelt dat in werkelijkheid twee onderling samenhangende niveaus: 
Zelfmanagement: Dit heeft alles te maken met het gebruiken van je sterke punten. 
Het bouwt voort op zelfbewustzijn en diep inzicht in haar/zijn eigen stijl, sterke punten, 
unieke ervaringen, en ook beperkingen. Zelfmanagement gaat over het beheersen van 
onze eigen cognitieve processen en emoties en over het kennen, begrijpen en 
beheersen van onze trainingsstijl. 
Invloed op anderen: Naast het kennen van je eigen stijl, moet je ook in staat zijn de 
ervaringen van je deelnemers te erkennen en proberen bruggen naar hen te bouwen 
om hen te steunen bij hun integratie in de maatschappij. Invloed op iemand hebben 
betekent je inzetten voor het leerproces waarbij je op een open, wederkerige manier 
met hem in gesprek gaat; kritiek omarmen; de reis als het doel zien; tijd en energie 
investeren - niet in wat is, maar in wat kan zijn - met andere woorden: fouten in het 
denken en gedrag waarnemen en erop vertrouwen dat je kunt verbeteren en grenzen 
kunt verleggen. 
 
Dit hoofdstuk illustreert dat trainer zijn geen gemakkelijke taak is -vooral wanneer je 
met kwetsbare sociale groepen moet werken. Er is een veelheid aan eigenschappen en 
kenmerken die je moet cultiveren om een emotioneel intelligente en vaardige trainer 
te worden. Naast je persoonlijke groei en zelfontplooiing is het echter ook belangrijk 
dat je leert hoe je voor kansarme personen een ondersteunende omgeving kunt 
scheppen om hen te helpen tot bloei te komen. 
 

HOOFDSTUK 2 | HET CREËREN VAN EEN ONDERSTEUNENDE 
OMGEVING 
 
Voor een vrouw met een migratieachtergrond die armoede, angst, geweld en trauma 
heeft gekend zijn de berichten die wij in het nieuws leven, haar realiteit. Leven om te 
overleven is moeilijk. Voor sommigen lijkt emigreren naar een ander land beter dan 
armoede en het onvermijdelijke gebrek aan kansen. Voor anderen is het ontvluchten 
van hun thuis een stuk pijnlijker en geen vrijwillige actie. Het vergt een aanzienlijke 
hoeveelheid moed voor een vrouw om haar land te verlaten. Dus, wanneer ze voor de 
deur van een organisatie staan, moeten ze zonder oordeel verwelkomd worden. Hier 
zullen zij mensen tegenkomen met soortgelijke verhalen. Hier vinden ze veiligheid, een 
luisterend oor en de tools die ze nodig hebben om te bereiken wat ze willen in het 
leven. Elke interactie heeft als doel veiligheid en zekerheid te bieden. Vrouwen krijgen 
de vrijheid te onderzoeken, nieuwe ideeën op te doen en zichzelf te ontwikkelen.  
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De ultieme ondersteunende omgeving om tot zelfontplooiing en ontwikkeling te 
komen is door het creëren van een veilige ruimte.  

 
(Meer) veilige ruimtes 
Een veilige ruimte is een ondersteunende, niet-bedreigende omgeving die aanzet tot 
ruimdenkendheid, respect, de bereidheid om van anderen te leren en tot fysieke en 
mentale veiligheid. Het is een ruimte die kritisch staat tegenover de machtsstructuren 
die ons dagelijks leven beïnvloeden en waar machtsdynamiek, achtergronden, en de 
effecten van ons gedrag op anderen prioriteit centraal staan. 
Het is een ruimte die ernaar streeft de specifieke behoeften van een persoon die te 
respecteren en te begrijpen. Iedereen die een veilige ruimte betreedt heeft de 
verantwoordelijkheid om de waarden van de ruimte hoog te houden (Coalition for 
Safer Spaces, 2010). 

 
De term 'veiligere ruimte' suggereert dat een ruimte niet veilig kan zijn in absolute 
termen; het is eerder een relatieve toestand. Het veiliger maken dan de status quo is 
een collectieve verantwoordelijkheid en een werk in uitvoering. We zeggen dus liever 
'veiliger' in het besef dat niet iedereen ruimten op dezelfde manier ervaart. Richtlijnen 
voor het creëren van een ‘veiligere’ ruimte zullen misschien niet voor iedereen passend 
zijn. Ook kunnen er complicaties optreden bij de naleving ervan. 

 
De wortels van het concept ‘veilige ruimte’ gaan terug naar het eind van de jaren 1940 
toen de psycholoog Kurt Lewin (Coghlan & Jacobs, 2005; Vaughanbell, 2015) workshops 
over gevoeligheidstraining ontwierp. Deze workshops waren een vorm van 
groepsdiscussie waarbij leden elkaar eerlijke feedback konden geven, zodat mensen 
zich bewust konden worden van hun niet-helpende assumpties, impliciete 
vooroordelen en gedragingen.  

 
De principes werden later overgenomen door de feministische beweging en door 
lesbische en homoseksuele bevrijdingsgroepen in de VS in de jaren 1960. Voor de 
LGBTIQ+ gemeenschap was een veilige plek waar mensen praktisch verzet konden 
vinden tegen politieke en sociale onderdrukking.  

 
Activiste en geleerde Moira Kenney zei: "Veilige ruimte was in de vrouwenbeweging 
eerder een middel dan een doel en niet alleen een fysieke ruimte, maar een ruimte die 
gecreëerd werd door het samenkomen van vrouwen op zoek naar gemeenschap" 
(Kenney, 2001). De beweging voor veiligere ruimten breidde zich verder uit met 
oproepen om ook intersectionaliteit erbij te betrekken. De laatste jaren worden 
veiligere ruimten geconceptualiseerd als praktijken die toegepast moeten worden in 
een poging om bestaande machtsverhoudingen gelijk te trekken, en 
gemarginaliseerde groepen te empoweren. 

 



 
 
 
 

156 
 

Een veiligere ruimte is vertrouwelijk en vrij van oordeel, en is juist gecreëerd om 
mensen in staat te stellen zorgen te delen zonder bang te zijn ervoor veroordeeld te 
worden. Het opstellen van richtlijnen voor omstandigheden die in een ruimte niet 
aanvaardbaar zijn, en van actieplan(nen) voor wat men zal doen als die 
omstandigheden zich voordoen, maakt deel uit van proactief zijn in het creëren van 
een veiligere ruimte. Kwesties als kwetsend taalgebruik en gedrag (zowel in de ruimte 
zelf, als in patronen die zich buiten de activiteiten van de ruimte uitstrekken), geweld, 
mensen aanraken zonder hun toestemming, onverdraagzaamheid tegenover iemands 
geloofsovertuiging of het ontbreken daarvan, racistisch, leeftijdsgebonden, seksistisch, 
homo-/bi-/transfobisch, ableistisch, classistisch zijn of ander gedrag of taalgebruik 
vertonen dat onderdrukking in stand kan houden, kunnen met een beleid voor een 
veiligere ruimte aangepakt worden (The Roestone Collective, 2014). Veiligere ruimten 
maken het mogelijk dat de stemmen van hen die gemarginaliseerd zijn, gehoord en 
hopelijk begrepen worden. 

 
Een veiligere ruimte creëren staat niet gelijk aan een veilige ruimte garanderen; er zijn 
echter verschillende dingen die we kunnen implementeren, en acties die we kunnen 
ondernemen, om tegemoet te komen aan de behoefte aan veiligheid van elke vrouw. 
Pas als je met je groep deelnemers vaststelt wat een ruimte veilig maakt, kun je 
werken aan het inrichten ervan. Het is belangrijk onderscheid te maken tussen wat we 
verstaan onder 'veiligere ruimtes' voor kwetsbare groepen en 'veiligere leerruimtes'. 
Mensen uit minderheidsgroepen en gemarginaliseerden zullen vaak vragen om een 
'veiligere ruimte' binnen een opleidingssetting waar ze tijd kunnen doorbrengen met 
anderen met een soortgelijke achtergrond. Voorbeelden hiervan zijn ruimtes waar 
alleen etnische minderheden komen, LGBTIQ+ groepen, groepen met één identiteit 
zoals groepen met één geslacht, enz.  

 
In deze settingen kunnen strengere criteria gelden voor wie in de ruimte mag komen, 
om te voorkomen dat de psychologische en emotionele steun die de meerderheid 
nodig heeft in het gedrang komt doordat iemand die ruimte verstoort. Veiligere 
leerruimtes daarentegen hebben containers waarin moeilijke gesprekken en 
uitdagingen kunnen plaatsvinden. Container is een term die gebruikt wordt om een 
psychologisch veilige context voor leren te scheppen, een zogenaamde veilige 
container.  

 
Het tot stand brengen van een psychologisch veilige context omvat (1) het 
verduidelijken van verwachtingen, (2) het opstellen van een "contract" met de 
deelnemers, (3) aandacht besteden aan logistieke details, en (4) het uitspreken en 
uitvoeren van een verbintenis tot respect voor de deelnemers, en zorg voor hun 
psychologische veiligheid (Kisfalvi & Oliver, 2015). Als professionals is consistentie tussen 
wat we zeggen en wat we doen zeer belangrijk. Dit zorgt ervoor dat de groep zich 
betrokken en gehoord voelt.  

 
Het creëren van een (meer) veilige ruimte 
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Uit de bovenstaande analyse blijkt dat een groot deel van ons dialoog en de trainingen 
gebaseerd zal zijn op het delen van ervaringen uit het dagelijks leven. Voor deze 
doelgroep geldt dat dit ervaringen kunnen zijn uit het land van herkomst, of uit 
Nederland. Deze ervaringen zijn niet altijd prettig, maar kunnen zeker aanzetten tot 
actie. Het verdiepen in die ervaringen kan pijnlijke herinneringen en diepe emoties aan 
de oppervlakte brengen. Als begeleiders moeten we ons daarop voorbereiden en 
veiligere ruimten creëren voor vrouwen om te delen, de emoties te erkennen en tot 
actie over te gaan. Dit deel helpt je enkele basisprincipes te begrijpen van het creëren 
van een veiligere ruimte, zoals beschreven door het Outside In projectteam (zie 
bronnen): 

✓ Vraag eerst aan je deelnemers wat ze nodig hebben om zich veilig te voelen om 
actief te kunnen leren van de training (zie DEEL A van het Handboek), deel te 
nemen en zich gerespecteerd te voelen; hun antwoorden zullen een stevige 
basis vormen voor afspraken rondom het creëren van een ruimte waarin 
iedereen kan groeien. 

✓ Benoem het: zeg hardop dat de ruimte een veilige(re) ruimte is.  
 

- Neem de tijd om hier aan het begin van elke trainingssessie over te praten. 
- Leg uit dat dit een ruimte is waar we afspraken maken over bepaalde 

gedragingen (bijvoorbeeld door een groepsafspraak). 
- Geef aan dat sommige gedragingen ongewenst zijn als ze de veiligheid van de 

ruimte schaden; beslis welke actie ondernomen zal worden als ze zich voordoen. 
Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat je een deelnemer een-op-een ondersteuning 
biedt, voordat zij de ruimte weer in kan. 

- Communicatie moet respectvol zijn; mensen moeten zich gerespecteerd voelen: 
 

✓ Ga tijdens de activiteit na hoe het met je deelnemers gaat.  
✓ Besteed aandacht aan de fysieke ruimte (toegankelijkheid, voldoende licht, enz.). 
✓ Toegankelijke en inclusieve methoden, energizers, (goed plannen, een plan B 

hebben, elke stap van het proces van tevoren plannen). 
✓ Geen veronderstellingen maken over de personen in de ruimte of over het hele 

proces. 
✓ Wees een voorbeeld - volg zelf de afspraak/regels. 
✓ Verzeker je deelnemers ervan dat het niet verplicht is aan de activiteiten deel te 

nemen 
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Voorwaarden voor een veilige ruimte, de aanpak en het in stand houden 
Voorwaarden voor het 
creëren van een veilige 
ruimte 

De aanpak voor het 
creëren en in 
standhouden  

Voorbeelden 

Fysieke aspecten  
Een sterke ‘container’ 
creëren vanaf het 
begin  

Gebruik meubels die je 
kunt verschuiven, zit in 
een cirkel  

Tijd en timing Zorg voor een ijsbreker 
en bespreek 
transparantie aan het 
begin van de training 

Uitbannen van 
oordelen en censuur 

Grondregels vaststellen Haal niemand naar 
beneden; iedereen die 
wil kan aan het woord 
komen 

Wederzijds vertrouwen 
en respect 

Het juiste voorbeeld 
geven 

“Holding”3 
ondersteunende  
lichaamstaal  (zie 
bronnen) 

Luistervaardigheden Observeer Gebruik je ‘derde oor’, 
om tussen de regels 
door te lezen en 
onbewustheden 
bewust te maken 

Reflexiviteit Heb zelf een reflexieve 
houding 

Deel je eigen 
onzekerheden; kijk 
mee met collega’s 

Source: Adapted from: Kisfalvi & Oliver, 2015 
 
Dingen die je de deelnemers duidelijk moet maken om de ruimte te definiëren:  
In een ondersteunende trainingsomgeving is het belangrijk dat je via dialoog een 
fysieke en emotionele ruimte creëert die wederzijds leren mogelijk maakt. Spreek 
principes uit die duidelijk maken dat de vrouwen eerst als individu veilig zijn, en daarna 
als groep.  
Vertrouwelijkheid is een belangrijk element van ondersteunende, veilige ruimten. 
Vrouwen met een migratieachtergrond -en alle andere kwetsbare doelgroepen- delen 
zaken die persoonlijk en gevoelig zijn.   Het is dus enorm belangrijk zekerheid te 
bieden dat alles vertrouwelijk is. Beschouw alles wat gezegd wordt als privé, tenzij 
anders aangegeven. Als je iemands verhaal of opmerking wil delen, vraag het dan 
eerst. Toestemming is het fundament van vertrouwensvolle relaties. 

 
3 Holding duidt op een proces waarin de trainer gedisciplineerd mededogen toont, namelijk een enigszins afstandelijke, 
begrensde, zorgzaamheid voor de deelnemers. Dit loopt parallel met het vermogen van de trainer om de groep stevig 
maar met empathie "vast te houden", om hen gerust te stellen dat hij of zij voor hun welzijn in de klas zal zorgen. Door 
zo'n vasthouden te beoefenen, kunnen trainers een heel eind komen in de richting van een leerverbond in de klas dat 
bijdraagt aan de totstandkoming van een uitdagende en ondersteunende leerruimte die een nieuwkomer verwelkomt 
met gastvrijheid. 
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Een ondersteunende, veilige omgeving respecteert iemands wens om meningen, 
beschouwingen, gevoelens of ervaringen niet te delen. Je moet je deelnemers niet 
verplichten te spreken of te delen - sta stilte en innerlijke reflectie toe - je kunt altijd 
voorstellen om gedachten op post-it briefjes te schrijven. Bovendien kunnen er 
conflicten tussen deelnemers ontstaan. Om de ondersteunende omgeving in stand te 
houden, moet je je ertoe verbinden samen te de-escaleren. Een veiligere ruimte is 
geen politieruimte, dus moet je conflicten samen met je deelnemers aanpakken. Soms 
kunnen we uiteindelijk genoegen nemen met "agreeing to disagree". 
Om een veilige(re) ruimte te definiëren, moeten we eerst bespreken wat 
verantwoordingsplicht is. Een ondersteunende omgeving is een verantwoordelijke 
omgeving. We zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor ons spreken en handelen, 
onze macht, en onze voorrechten. Degenen die onderdrukkend gedrag vertonen 
worden dus ter verantwoording geroepen.  
 
Het behouden van een (meer) veilige ruimte 
Een opleidingsprogramma, of welke onderwijspraktijk dan ook, is geen lineair proces. 
Er kunnen afvallers zijn, maar ook nieuwkomers die na de startdatum aan de opleiding 
deelnemen. Daarom is het belangrijk te weten hoe we een veiligere ruimte kunnen 
handhaven. In die zin moet je, nadat je de groepsovereenkomst/regels hebt opgesteld 
die de veilige ruimte bepalen, de groep introduceren aan elke nieuwe persoon die zich 
bij de groep aansluit. Bedenk dat het scheppen van een veilige ruimte een proces is en 
geen eenmalige handeling. 
Je moet regelmatig de emotionele en fysieke toestand van de deelnemers nagaan (je 
kunt bijvoorbeeld een ochtendroutine instellen waarbij je met z'n allen in een kring 
gaat zitten en je deelnemers vraagt hoe ze zich voelen, of er iets is waarover ze in de 
groep zouden willen praten of dat ze aan de orde zouden willen stellen). Geef ieder 
voldoende ruimte om zich te uiten (mensen hebben verschillende manieren en 
snelheden om hun emoties te uiten). 
We hebben in het eerste hoofdstuk al gezegd dat een trainer kennis moet verwerven 
over hoe je voor de groepsdynamiek kunt zorgen (d.w.z. de gedragingen en 
psychologische processen die in de groep optreden). Een deel van deze know-how is 
het vermogen om de methoden zo aan te passen dat iedereen kan deelnemen. Het 
toepassen van ‘inclusieve methoden’ betekent spelletjes en activiteiten, visuele 
methoden en technieken te gebruiken die rekening houden met uiteenlopende 
leerstijlen.  
Om je ondersteunende omgeving in stand te houden, is het bovendien van essentieel 
belang gebruik te maken van reflecties, evaluaties, en voortdurend na te gaan hoe de 
groep zich voelt, werkt, enz. en aandacht te besteden aan de mensen die meer of 
minder stil zijn. Het belangrijkste dat de hele groep -inclusief jijzelf- moet onthouden is 
dat IEDEREEN verantwoordelijk is voor de veilige(re) ruimte.  
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Uitdagingen 
Een hardnekkige vraag die uit de discussie voortkomt is hoe te handelen als de 
veiligheid in een ruimte in twijfel wordt getrokken. Als trainer moet je proberen de 
oorzaak ervan te begrijpen, en erkennen dat de ruimte niet meer veilig is. 
Sta de groepsleden toe dit op hun eigen manier kenbaar te maken. Dwing mensen 
niet hun emoties te bespreken als ze zich daar ongemakkelijk bij voelen of stel ze niet 
bloot aan de emoties van anderen als ze daar nog niet aan toe zijn. De behoeften van 
de een mogen geen inbreuk maken op de behoeften van de ander.  
Je moet proberen na te gaan of degenen die het meest getroffen zijn zich veilig 
voelen/willen doorgaan en hen de mogelijkheid geven te vertrekken. Probeer ervoor te 
zorgen dat niemand (nog meer) gekwetst wordt. 
Als er iets gebeurt dat de ondersteunende omgeving die jij en je deelnemers 
gecreëerd hebben destabiliseert, dan moet je op zijn minst over de situatie praten en 
actie ondernemen. Zelfs als je het gevoel hebt dat je het antwoord niet hebt of dat je 
de situatie niet alleen aankunt, probeer dan op dat moment toch een conclusie te 
trekken. Je erkent dat er iets gebeurd is en negeert het niet, en je laat de groep weten 
dat er iets aan gedaan zal worden. 
Als de veilige ruimte en ondersteunende omgeving niet meer veilig en ondersteunend 
zijn door toedoen van één persoon, verwijder je die persoon uit de activiteit of ruimte 
(als dat de enige manier is). Natuurlijk moet je met deze persoon een-op-een werk 
doen om te begrijpen wat er gebeurd is en om hem/haar inzicht te geven in zijn/haar 
behoeften en de gevolgen van zijn/haar gedrag. Ondersteun hem/haar om de schade 
te herstellen en hopelijk de ruimte weer te betreden en het vertrouwen weer op te 
bouwen. 
Stop ten slotte de activiteit (als dat nodig is) en concentreer je op het oplossen van het 
conflict, terwijl je naar verschillende oplossingen zoekt. Zoek zo nodig steun voor jezelf 
en vraag hulp aan een collega om met de situatie om te gaan. 

 
Wie respect geeft, krijgt respect terug 
Als trainer voor volwassenen, die werkt met sociale groepen die moeilijkheden 
doorstaan, heb je de ethische plicht om respect te tonen voor elk van je deelnemers. 
Respect moet het fundament van je trainingssetting worden. Respecteer de 
overtuigingen, meningen, standpunten en ervaringen van mensen, hun identiteit, 
achtergrond, namen en voornaamwoorden; ga niet uit van iemands je vooropgestelde 
ideeën over iemands identiteit. Verbind je ertoe systemische onderdrukkingen, zoals 
racisme, seksisme, patriarchaat, klassisme, ableisme, homo-/bi-/transfobie, enzovoort, 
niet te herhalen.  
 
Respectvol zijn is een elementair onderdeel van het scheppen van ondersteunende 
omgevingen. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we respect tonen voor de 
mening van onze deelnemers? De volgende tips zijn heel nuttig: 

 
✓ Bekritiseer ideeën, geen mensen - maak de dingen niet persoonlijk, zorg ervoor 

dat mensen zich op hun gemak voelen om een bijdrage te leveren zonder het 
gevoel te hebben dat ze zelf aangevallen zullen worden om hun opvattingen. 
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✓ Vermijd oordeel - diverse groepen hebben veel te bieden, ook verschillende 
meningen. Wanneer groepsleden hun sympathieën en antipathieën delen, 
respecteer dan hun persoonlijke meningen en voorkeuren. 

✓ Intentie vs. impact - goede bedoelingen zijn niet genoeg. We moeten allemaal 
verantwoordelijk zijn voor ons eigen spreken en handelen. Wees je ervan bewust 
dat onze daden effect hebben op anderen, ondanks goede bedoelingen. 

✓ Tegenstrijdige ideeën zijn OK - het doel is een ruimte te scheppen waar 
tegenstrijdige ideeën naast elkaar kunnen bestaan, zonder dat er strijd ontstaat.  

 
Omarm diversiteit en inclusie 
Zeggen dat je trainingsprogramma diversiteit zal omarmen is niet moeilijk. Maar hoe 
breng je het in de praktijk? Hoe kan de samenleving diversiteit van mensen onder 
ogen zien en niet alleen hun overeenkomsten maar ook hun ongelijkheden 
accepteren? Hoe ga je om met verschillende interpretaties, vooroordelen, oordelen en 
ervaringen die in een training kunnen ontstaan? Hoe ga je om met discriminatie op 
grond van geslacht, leeftijd, etniciteit, ras en religie? Hoe ga je om met xenofobie? Hoe 
zorg je dat iedereen deel kan uitmaken van de gemeenschap en onderwijs? Wat zijn 
geschikte concepten en hoe kunnen inclusieve onderwijs- en opleidingssystemen zo 
worden vormgegeven dat ze bijdragen aan het inclusief maken van de samenleving? 
Hoe kunnen leerbenaderingen, programma's en instellingen worden ontworpen om 
inclusieve systemen vorm te geven?  
Er worden in verschillende lagen van de samenleving gesprekken gevoerd over 
diversiteit en inclusiviteit, zowel positief als negatief. Het combineren van de twee 
perspectieven van diversiteit en inclusie beantwoordt aan de eisen van inclusieve 
samenlevingen in een geglobaliseerde wereld. Diversiteit in de opleidingssfeer gaat 
ongelijkheid tegen, en aan de andere kant ondersteunt en stimuleert ze het individu 
om zijn of haar competenties, interesses, capaciteiten en persoonlijkheid tot stand te 
brengen. 
We moeten inclusieve vorming als een strategie zien om uitsluiting en ongelijkheid 
tegen te gaan, en als een strategie om blijvende toegang tot onderwijs te 
bewerkstelligen.  
 
Het is bekend dat vrouwen met een migratieachtergrond zelden mogelijkheden 
hebben om aan levenslang leren te doen - althans in de Zuid-Europese landen.  
Daarom is het van essentieel belang een sterk veilig netwerk rond onze opleiding te 
creëren, waardoor de doelgroep zich uitgenodigd voelt om deel te nemen. 
Uitsluitingsmechanismen en ongelijkheid komen vaker voor bij bepaalde groepen. 
Vrouwen met een migratieachtergrond behoren prominent tot die groepen, dus is het 
onze plicht zo divers en inclusief mogelijk te zijn om vrouwen van verschillende 
etnische achtergronden te betrekken (Cocquyt et al., 2017; Villegas & Lucas, 2002). 
Uit de internationale literatuur blijkt dat personen met een migrantenachtergrond 
vaak tot de kansarmen behoren, over-gerepresenteerd zijn in slecht betaalde 
beroepen en moeilijk toegang hebben tot onderwijs. Het erkennen en integreren van 
diversiteit als beginsel voor een inclusieve, ondersteunende omgeving is van het 
grootste belang. Diversiteit integreren gaat hand in hand met een beter inzicht in de 
leer- en participatiebelemmeringen, motivaties, interesses en emoties van onze 
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deelnemers. Diversiteit integreren kan alleen als we in onze opleiding het creëren van 
wederzijdse relaties centraal stellen. 
Een ondersteunende omgeving vraagt om 4 basisprincipes: saamhorigheid, 
beheersing, onafhankelijkheid, en vrijgevigheid (Ansell et al, 2008; Vertovec, 2015). Een 
ondersteunende omgeving kan ontstaan als de hele groep een gevoel van erbij horen 
ontwikkelt – dit is het resultaat van een positieve relatie met betrouwbare 
medeleerlingen en trainer, een inclusief programma, en het ervaren van een veilige 
omgeving waarin men zichzelf kan ontplooien. Tegelijk is een ondersteunende 
omgeving een voorwaarde voor de ontwikkeling van beheersing. Beheersing omvat 
het ontwikkelen van kennis, vaardigheden, bekwaamheden en attitudes en vervolgens 
de kans krijgen om ze in de praktijk te brengen.  
Onafhankelijkheid komt voort uit een solide opleidingsomgeving; onafhankelijkheid 
stelt de groep in staat te leren over en te oefenen met zelfredzaamheid, 
zelfbeschikking, optimisme en een gevoel van controle over het eigen leven. Tenslotte 
is een van de belangrijkste uitkomsten van een empowerende opleidingsomgeving 
het gevoel van vrijgevigheid. Het deelnemen aan iets dat groter is dan jijzelf, en het 
helpen van anderen om te ontplooien. 

 
Veiligheid 
Veiligheid speelt een centrale rol bij het tot stand brengen van een ondersteunende en 
zorgzame omgeving. Het omvat zowel een veilige fysieke ruimte als een veilige 
dynamiek tussen de deelnemers. Een omgeving die de identiteit van de deelnemers 
bevestigt, gemeenschap en verbondenheid bouwt, zodat integratie in Nederland 
gemakkelijker wordt. Professionals bieden deelnemers steun en motivatie bij het 
nastreven van hun dromen en doelen.  
Door vrouwen met een migratieachtergrond samen te brengen door deelname aan de 
samenleving, vrijwilligerswerk, teamwerk, en het leren kennen van anderen, verbinden 
opleidingsprogramma's als deze mensen met elkaar.   
 
In die zin verwachten we, als we alle juiste voorwaarden scheppen om een 
ondersteunende omgeving te creëren dat deelnemers meer zelfvertrouwen en 
eigenwaarde krijgen; beter verbaal kunnen communiceren en hun wensen en 
behoeften aan anderen kenbaar kunnen maken; met elkaar omgaan en vrienden 
maken; cv's maken, sollicitatiegesprekken voeren en werk krijgen; aanvaard worden in 
nieuwe onderwijsprogramma's; de "soft skills" ontwikkelen die hen in staat stellen op 
de werkplek te slagen; een loopbaan ontdekken waarvan ze kunnen genieten; een 
grotere onafhankelijkheid bereiken en een dieper gevoel zullen hebben van geluk, 
doelgerichtheid en vervulling. 
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HOOFDSTUK 3 | VERSTERK JE FACILITERENDE SKILLS 
 
Denk er eens over na: In een kamer zitten met een kwetsbaar iemand, bijvoorbeeld 
een vrouw die pas in Nederland gearriveerd is en weinig netwerk heeft. Om stil te 
zitten in kalmte en rust, ruimte latend aan die vrouw om te beslissen wanneer het tijd 
is om te spreken, om te beslissen waar te beginnen, om de woorden te kiezen. Het 
verhaal (en er is er nooit maar één) kan in één keer verteld worden - misschien zelfs 
zonder adem te halen - of het kan langzaam en zorgvuldig in de loop van de tijd 
verteld worden. Het is een voorrecht om met een kwetsbaar iemand in zo'n ruimte te 
zijn. Als deze relatiegerichte vorm van interactie eenmaal begint, is het van vitaal 
belang, dat je hoort, ziet en voelt wat die persoon aangeeft. 
Trainer in volwasseneneducatie zijn is geen gemakkelijke taak, zoals we al in hoofdstuk 
1 hebben geïllustreerd. We worstelen voortdurend om steeds meer volwassenen -
vooral diegenen die beperkte toegang hebben tot onderwijsmogelijkheden- bij de 
training te betrekken. We werken hard om onze eigen vaardigheden te verbeteren en 
meer te leren over hoe we interventiemiddelen kunnen gebruiken om de effectiviteit 
van een groep te vergroten bij het bereiken van de beoogde doelen van onze 
trainingen. In dit hoofdstuk bespreken we de manieren waarop we, als professionals in 
de volwasseneneducatie, onze faciliterende vaardigheden kunnen versterken. 

 
COMMUNICATIE 
Communicatie is een van de belangrijkste elementen waar je op moet letten als je een 
training faciliteert. Je deelnemers moeten het gevoel hebben dat je hen niet alleen 
kennis overbrengt, maar dat je hen ondersteunt bij het opbouwen van hun 
vaardigheden. Dus hoe laat je die intentie zien? Tijdens de hele training moet je de 
volgende strategieën toepassen (Rosenburg, 2015): 

 
✓ Actief luisteren - probeer mensen uit te horen, hun emoties te herkennen en 

hun perspectieven te begrijpen. 
✓ Perspectief en empathie - erken dat het perspectief van mensen hun waarheid 

is. Respecteer het en onthoud je van oordelen. 
✓ Onderbreek mensen niet - spreek maar met één persoon tegelijk; geef de 

voorkeur aan degenen die nog niet (veel) gesproken hebben. 
✓ Vermijd generalisaties - doe geen algemene uitspraken over een groep mensen.  
✓ Wijzig en pas aan - als iemand iets zegt dat beledigend is, breng het dan rustig 

ter sprake. 
✓ Laat iemand uit een minderheid niet spreken voor zijn/haar gehele 

gemeenschap. Het is niet aan hen om ons te onderwijzen.  
✓ Pas een ervaring van één persoon uit een minderheid in de groep niet toe op de 

hele gemeenschap. 
 
Deze communicatietips kunnen je helpen om met je groep een dusdanige 
verstandhouding op te bouwen dat er wederzijds vertrouwen, vriendschap en affiniteit 
kan ontstaan. Het is belangrijk te erkennen dat de ervaringen van onze deelnemers 
complex zijn en vele facetten hebben. Zoals we al benadrukten staat de kwestie van 
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diversiteit centraal binnen volwasseneneducatie. De groepen omvatten een scala aan 
leeftijden, overtuigingen, inzichten, waarden, manieren om de wereld te bekijken, en 
ook de uiteenlopende ervaringen. Daarom moeten we onze deelnemers en het 
leerproces met het grootste respect benaderen en empathie tonen.  
Als je de bovenstaande communicatietips volgt, zal je er hoogstwaarschijnlijk in slagen 
je deelnemers mondiger te maken. Dit heeft voordelen voor hun eigen ontwikkeling 
en voor de maatschappij als geheel, waarvan zij deel uitmaken. Actieve betrokkenheid 
van deelnemers is essentieel. Actieve deelname wordt vergemakkelijkt in een context 
van wederkerigheid en respect, waarin de deelnemers zich gewaardeerd voelen. 
Volgens Barrett (2012) is een typische eigenschap in volwasseneneducatie dat van 
iedereen een hoge mate van participatie wordt verwacht. Dit houdt in dat deelnemers 
verantwoordelijkheid nemen voor hun leren en een open en authentieke dialoog 
aangaan met anderen. Houd er echter rekening mee dat dit bij een groep met 
kwetsbare personen tijd kan kosten. Wees geduldig en luister naar de behoeften van je 
deelnemers.  

 
Een inclusieve groep 
Als trainer is het de kunst om van simpelweg erkennen van verschillen, te werken naar 
een inclusieve sfeer. Gezien de context en het doel van een opleidingsprogramma, 
moet je de diversiteit binnen je leerruimtes actief erkennen zodat iedereen zich deel 
voelt van de groep. De sleutel tot het creëren van een inclusieve groep, is het 
aanmoedigen van deelname, teamwerk en samenhang. ‘Diversiteitsmanagement’ 
zorgt ervoor dat iedereen zijn/haar ideeën en ervaringen kan delen. Je facilitaire 
vaardigheden en competenties in het creëren van een inclusieve trainingsgroep door 
middel van diversiteitsmanagement zijn van vitaal belang.  
Laten we nu een aantal strategieën bekijken die je, als trainer in de 
volwasseneneducatie, zullen helpen de competenties te ontwikkelen om inclusieve 
groepen te creëren. Het uitgangspunt is dat deelnemers zich gerespecteerd voelen, 
hun standpunten worden gehonoreerd en ze zich daardoor vrij voelen om deel te 
nemen. 

 
Reflexiviteit 
Bij het werken met kwetsbare groepen kan beangstigend zijn. Het 
verantwoordelijkheidsgevoel, de machtsverschillen, het (on)vermogen om inhoudelijk 
te helpen, kan je een gevoel van machteloosheid geven. Bij het navigeren door deze 
angsten lijkt reflexiviteit van cruciaal belang. Reflexiviteit is een praktijk die ons helpt 
de verschillen en machtshiërarchieën waar professionals mee geconfronteerd worden 
onder ogen te zien. Ook is reflexiviteit het herkennen en doordenken van 
tekortkomingen en beperkingen van het leerproces (Maczynska, 2020).  
Zoals Pillow, willen we een 'reflexiviteit van ongemak' beoefenen die noch comfortabel 
is, noch gericht is op succes, maar die de trainer aanmoedigt om 'verantwoordelijk te 
blijven voor de strijd van mensen voor zelfrepresentatie en zelfbeschikking' (Pillow, 
2003: 193). Het maken van fouten biedt ruimte om reflexiviteit te beoefenen en na te 
denken over het leerproces. Neem hier de tijd voor, in plaats van direct te zoeken naar 
oplossingen.  
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Reflexiviteit kan je facilitaire vaardigheden vergroten als je actief op onderzoek uitgaat, 
je persoonlijke oordelen opzij kan zetten en de dingen vanuit een nieuw perspectief 
kunt bekijken (Barrett 2012). Reflexiviteit vereist dat je kritisch nadenkt over je eigen 
handelen en je probeert te verplaatsen in je deelnemers. Het gaat om de 
vooronderstellingen, aannames, waarden, persoonlijke filosofieën, de dingen die we als 
vanzelfsprekend beschouwen en de invloed ervan op onze relaties. Omdat reflexiviteit 
nauw samenhangt met zelfreflectie, biedt het veel ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling (Cunliffe 2004). Reflexiviteit kan gezien worden als één aspect van 
reflectie, op de weg van kritische reflectie naar transformerend leren (Mezirow 1997). 

 
Hoe zorg je als trainer dat je doet aan zelfreflectie tijdens het leer- en 
onderwijsleerproces?  

✓ Erken je voorrechten - wees je bewust van je vooroordelen en privileges. Als je 
uit een bevoorrechte achtergrond komt, erken dan je positie, sociale status en 
sociaal kapitaal. Bedenk hoe je jouw perspectief kunt veranderen.  

✓ Wees zelfbewust: Neem ruimte, Maak ruimte/ Stap op, Stap terug - Wees je 
bewust van hoeveel ruimte je neemt/hoeveel je spreekt. Als je het gevoel hebt 
dat je veel aan het woord bent, moet je een stapje terug doen en anderen die 
ruimte laten nemen; als iemand die ruimte niet heeft genomen/zich niet veel 
heeft uitgedrukt, kan hij of zij overwegen een stapje naar voren te doen om een 
bijdrage te leveren. 

✓ Maak geen veronderstellingen - mensen mogen niet uitgaan van de ervaringen 
of bedoelingen van anderen. Als je vragen hebt, verduidelijk ze dan. Neem niet 
zomaar iets aan. 

✓ Accepteer het ongemak - wees bereid om in discussies wat ongemak te ervaren, 
vooral als je uit een bevoorrechte positie komt, en leer ervan. 

✓ Wees voorzichtig en aandachtig - terwijl we delen, zijn we voorzichtig met 
elkaar, we letten erop dat we geen schadelijke/kwetsende dingen zeggen. Wees 
je bewust van hoe anderen zich voelen. 

✓ Reduceer je deelnemers niet tot jouw perceptie van hun identiteit.  
✓ Probeer op je deelnemers niet je eigen aannames te projecteren van wat het 

betekent een vrouw te zijn; een migrant; een vluchteling; enz. 
 

Een reflectieve praktijk vereist dat je in verschillende stadia van je trainingspraktijk aan 
reflectie doet (reflectie voor, tijdens en na de training). Dit kan je facilitaire 
vaardigheden op verschillende manieren versterken.  
 
Voortdurende reflectie helpt om situaties niet alleen achteraf te beschouwen, maar 
terwijl er iets gebeurt al na te denken over hoe het anders kan – “thinking on your feet” 
(Mezirow, 1995; Schon, 1983). Deze vorm van reflectie heeft te maken met 
zelfmanagement en zelfbewustzijn (zie hoofdstuk 1) die in de literatuur over 
emotionele intelligentie wordt uitgelegd.  
 
Leren door ervaring 
Avery en Thomas (2004) legden uit dat trainingen die vooral bestaan uit het geven van 
lezingen, waarschijnlijk niet tot bewustwording en capaciteitsvorming zullen leiden. 
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Actieve betrokkenheid en ervaringsgerichte activiteiten helpen de deelnemers de 
overgang te maken van cognitieve kennis van concepten naar een dieper begrip en 
praktische toepassingen. De strategieën die zo dadelijk gepresenteerd worden stellen 
zowel deelnemers als trainers in staat actief deel te nemen aan leerprocessen die 
helpen bij zelfreflectie. Het doel is dus niet om direct te onderwijzen, maar om de 
deelnemers in staat te stellen informatie over zichzelf te ontdekken door zelfreflectie 
en groepsinteractie. 

 
Kritisch groepsgesprek 
Het doel van dit gesprek is om persoonlijke zorgen, zaken waar je dagelijks tegenaan 
loopt en vooroordelen bloot te leggen. De effectiviteit hiervan hangt af van de 
bereidheid van deelnemers om open te staan voor het bespreken van zaken die hen 
zorgen baren en die hun realiteit daarmee beïnvloeden. Jij, als trainer, moet objectief 
zijn in je aanpak. Het gaat er hier om het komen tot consensus. Wel wil je deelnemers 
helpen kritischer te kijken, hun zelfbewustzijn en hun vermogen tot zelfkritiek te 
vergroten, en hen helpen hun veronderstellingen te herkennen en te onderzoeken. 
Moedig je deelnemers aan om naar elkaar te luisteren, open te staan voor discussie, en 
ruimte te hebben voor andermans perspectieven (Brookfield & Preskill, 2005). Tijdens 
de training zou je een problematische stelling naar voren kunnen brengen die 
voortkomt uit ofwel een reële situatie, ofwel een fictieve situatie die verband houdt 
met een onderwerp uit de training. Je zou dan een open discussie over de kwestie 
kunnen faciliteren. Moedig je deelnemers aan om objectief te zijn bij het presenteren 
van hun argumenten en open te staan voor discussie met hun medeleerlingen over 
eventuele controverses. 
Door de kritische discussie zullen je deelnemers zich bewust worden van hun 
aannames en perspectieven over het onderwerp, en hoe deze kunnen verschillen van 
de anderen. 

 
Reflectieve dagboeken  
Dagboeken zijn hulpmiddelen die de groei van deelnemers bevorderen door kritische 
reflectie en betekenisgeving. Het doel van het schrijven van dagboeken is dat zowel 
professionals als deelnemers hun acties evalueren en nadenken over hoe ze een 
situatie in de toekomst anders zouden kunnen aanpakken - reflectie-op-actie. Maar het 
vergemakkelijkt ook reflectie-voor-actie, omdat het resultaat van de analyse 
toekomstige acties zal informeren.  
 
Het schrijven van een dagboek biedt een veilige plaats voor vrije expressie van 
gedachten en gevoelens. Reflectief schrijven biedt mogelijkheden voor deelnemers 
om "hardop te denken", op papier en na te denken over hun eigen percepties of begrip 
van situaties (Brown & Sorrell, 1993). In die zin kunnen zowel jij als je deelnemers 
beschrijven waarom beslissingen werden genomen en acties werden ondernomen, en 
welke gevoelens daarbij kwamen kijken.  
 
Je kunt je deelnemers gedurende de hele training aanmoedigen om hun gedachten te 
documenteren Vraag hen ook te schrijven over situaties met andere deelnemers, 
bijvoorbeeld meningsverschillen en hoe ze daarmee omgingen. Je kunt hen vragen 
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hun reacties binnen die situaties te analyseren. Bespreek een-op-een de dagboeken 
met deelnemers als ze daar klaar voor zijn, zet hier vooral geen tijdsdruk achter. De 
feedback moet vrij zijn van oordeel en kritiek. De feedback moet vooral dienen om de 
deelnemer uit te dagen over zijn of haar ervaringen na te denken, dieper na te denken 
over veronderstellingen, aannames en overtuigingen over zichzelf, de plaatselijke 
gemeenschap en de leeromgeving. Om effectief te zijn moet het schrijven in 
dagboeken gestructureerd zijn, moedig bijvoorbeeld aan om dit op vaste tijden in de 
week te doen.  
 

 
Rollenspel 
Rollenspel is een waardevolle methode om faciliterende vaardigheden te ontwikkelen. 
In het algemeen versnelt rollenspel de verwerving van kennis, vaardigheden en 
attitudes door de nadruk te leggen op actieve deelname en sensibilisering voor nieuwe 
rollen en bijhorend gedrag. De mogelijkheid om zich in te laten met situaties die lijken 
op het echte leven helpt de deelnemers om informatie beter te onthouden. Ook maakt 
het de overdracht van kennis en vaardigheden naar het dagelijks leven mogelijk. Door 
de deelnemers diverse scenario’s aan te bieden, leren ze zich te verplaatsen in een 
ander. Rollenspel kan ook gebruikt worden om de cursisten te laten demonstreren hoe 
men in een bepaalde situatie zou reageren en elkaar feedback te geven. 
Maar als je in de klas te maken hebt met een gemarginaliseerde en/of kwetsbare 
groep, zoals vrouwen met een migratieachtergrond, moet je voorzichtig zijn met het 
gebruik van rollenspel. De scenario's moeten zorgvuldig gekozen worden omdat het 
risico bestaat dat traumatische ervaringen naar boven komen - vooral in het geval van 
gevluchte vrouwen die gedwongen werden hun land te ontvluchten. Daarom is het 
echt belangrijk dat je enige ervaring hebt met het omgaan met trauma en dat je weet 
welke technieken je als trainer kunt gebruiken om traumatische triggers te beheersen. 
De volgende zes principes voor trauma-bewust onderwijs zijn belangrijk voor 
succesvolle trainingssessies (afgeleid van het SAMHSA-rapport, 2014): 
1. Veiligheid: Tijdens het hele trainingsprogramma moeten alle betrokkenen zich 
fysiek en psychologisch veilig voelen. 
 
2. Betrouwbaarheid en transparantie: Bij de uitvoer van elke beslissing is de eerste 
stap vertrouwen op te bouwen en te behouden tussen alle betrokkenen, b.v. trainers, 
andere deelnemers, administratief personeel, gemeenteambtenaren, enz.  
3. Groepssupport en wederkerigheid: Een sfeer van ondersteuning is de sleutel tot 
het opbouwen van vertrouwen en empowerment en tot het tot stand brengen van 
veiligheid. 
4. Samenwerken en wederkerigheid: Iedereen heeft een rol in het creëren van een 
ruimte waarin bewust met trauma’s wordt omgegaan. Deze verantwoordelijkheid is 
niet alleen weggelegd voor degenen in therapeutische posities; in plaats daarvan moet 
iedereen het werk doen om een trauma-bewuste werkplek te creëren. 
5. Empowerment, stem en keuze - iedereen in de opleidingsgemeenschap streeft 
ernaar anderen te empoweren en erkent dat elke deelnemer uniek is, een 
geïndividualiseerde aanpak nodig heeft en verdient. Bijvoorbeeld, bij emotionele 
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ontregeling kan een deelnemer gevraagd worden wat hij nodig heeft om zich beter te 
voelen. Door de deelnemer aan te laten geven wat hij nodig heeft, wordt hij in staat 
gesteld te herkennen wat hij nodig heeft, die behoeften te uiten, en zich rustig en 
gehoord te voelen als aan die behoeften voldaan wordt. 
6. Culturele, historische en gender kwesties - Het bewustzijn van stereotypen en 
vooroordelen en ervoor zorgen dat zowel dat alle interacties (met deelnemers en 
andere professionals) gevoelig en responsief zijn, is een cruciaal onderdeel van trauma-
bewuste opleidingsomgevingen. 

 
Voorbeelden uit de praktijk 
Een alternatief voor rollenspel, maar een even effectieve strategie voor ervaringsleren, 
zijn casestudies. Deze strategie ligt qua aard dicht bij de eerder besproken 
groepsgespreksbenadering. Casusbesprekingen faciliteren een open gesprek. 
Casestudies zijn nuttig om de deelnemers te helpen hun waarden te analyseren over 
verschillende sociale kwesties waarbij veel mensen en verschillende standpunten 
betrokken zijn. Casestudies worden gebruikt om verschillende manieren van denken 
over dezelfde kwestie aan te tonen.  Als strategie om reflexiviteit en ervaringsleren aan 
te moedigen, kies je voor situaties uit het echte leven. Daarna faciliteer je een discussie 
rond de casus, waarbij de deelnemers de gelegenheid krijgen hun standpunt over de 
zaak te delen. De discussie rond de casus stelt de groep in staat de lens te herkennen 
waardoor zij situaties die ze in Nederland tegenkomen beschouwen. Het helpt hen ook 
om hun overtuigingen, aannames, vooroordelen en tegenstrijdigheden te 
verduidelijken. 
 
RELATIEGERICHTE TRAININGSAANPAK 
De waarden van acceptatie, partnerschap en geloven in de waarde van deelnemers 
zijn cruciaal voor het opbouwen van verbondenheid tussen jou en de groep. De waarde 
van relatiegerichtheid heeft invloed op hoe deelnemers gezien, behandeld en 
besproken worden. In die zin is aandacht voor het bouwen van relationele 
opleidingsomgevingen van cruciaal belang voor het verbeteren  
en versterken van je eigen vaardigheden; vertrouwen is een van de belangrijkste 
elementen die je trainersvaardigheden kunnen verbeteren. Het is niet ongewoon dat 
de huidige samenleving een negatieve houding heeft ten opzichte van 
gemarginaliseerde sociale groepen, zoals migranten. Het is de taak van professionals 
om die vooroordelen aan te vechten.  
Je moet een veilige plek creëren door je deelnemers te zien door een lens die hun 
sterke kanten weerspiegelt; hun ideeën, verhalen, relaties en ervaringen respecteert; 
en hen ziet als individuen die iets te bieden hebben. Dit faciliteert partnerschap tussen 
deelnemer en trainer, voorkomt machtsstrijd, en geeft deelnemers de kans om een 
waardevolle bijdrage te leveren.  
De volgende elementen zijn belangrijk om in overweging te nemen als je een training 
faciliteert waarin je sterke relaties wilt opbouwen (Krueger, 2005):  
● Aanwezigheid: Het vermogen om jezelf (trainer) present op te stellen. "Ik ben hier; ik 
zal met je meegaan". 
● Ritmische Interactie: De menselijke verbinding; beweging naar oplossing, moment 
van verbinding, ontdekking, bekrachtiging. 
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● Betekenisgeving: Inzicht in de contextuele werkelijkheid van de deelnemers; 
construeren en deconstrueren; samen bewegen-praten-en-zijn. 
● Sfeermaker: De toon, stemming, ruimte en plaats. 
Dit soort programma’s die gericht zijn op capaciteitsopbouw aan gemarginaliseerde 
groepen, willen een gevoel van gemeenschap en verbondenheid creëren op een 
manier die deze vrouwen in andere omstandigheden misschien niet ervaren. 
Relatiegericht zijn is vertrouwen scheppen. Het verwelkomen van de complexiteit en 
intersectionaliteit van een individu geeft ruimte aan mensen om te zijn wie ze zijn. 
Creativiteit en nieuwsgierigheid zijn de drijvende krachten achter kansen, 
toegankelijkheid en authentieke relatievorming. De vooronderstelling dat jouw 
deelnemers meer zijn dan hun omstandigheden, gedrag en percepties is van cruciaal 
belang voor de manier waarop zij zich gewaardeerd voelen. 
Tijdens het hele proces zijn overleg en evaluatie van vitaal belang. Deze hulpmiddelen 
bieden mogelijkheden om moeilijke situaties te verwerken, vooroordelen te 
onderzoeken, mogelijkheden te ontdekken om verschillende benaderingen of 
vaardigheden uit te proberen, en te zorgen voor ethisch gedrag. Deze ervaring kan 
uitdagend zijn en kan je leren op een veiligere manier contact te maken met een 
ander. Je deelnemers blootstellen aan nieuwe uitdagingen kan hen helpen hun eigen 
weg te bepalen. Wij als trainers, kunnen ons afvragen waarom en hoe we dit werk 
doen. We moeten overleggen, evalueren, elkaar uitdagen en elkaar steunen. 
Ons werk wordt niet geïsoleerd gedaan. Ons werk is een partnerschap tussen mensen 
die met sociale en economische belemmeringen te maken hebben, steun van andere 
professionals en steun van de samenleving. Ons werk is geworteld in hoop en 
mogelijkheden.  
 
Het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen voor een programmering van hoge 
kwaliteit en te investeren in professionals door ontwikkelingsmogelijkheden aan te 
bieden. Het scheppen van kansen voor gemarginaliseerde groepen om te gedijen 
vereist collectieve investering.  
Professionaliteit in volwasseneneducatie en -opleiding is van cruciaal belang om 
geloofwaardigheid, veiligheid en zekerheid tot stand te brengen. 
 

HOOFDSTUK 4 | HET BEGRIJPEN EN INZETTEN VAN 
INTERSECTIONALITEIT 
 
Ongelijkheid bestaat niet alleen binnen en tussen landen. Weliswaar is 
inkomensongelijkheid één factor, maar die van sekse, etniciteit, godsdienst, 
seksualiteit en andere dimensies kan hen die op meerdere gebieden ongelijkheid 
ervaart, kwetsbaarder maken. Conflicten die voortkomen uit etnische, raciale, 
religieuze en andere politieke spanningen en economische nood, hebben geleid tot 
steeds grotere aantallen migranten (stijgend van 173 miljoen in 2000 tot 281 miljoen in 
2020 volgens het Internationale Migratierapport van de Verenigde Naties). 
Milieurampen - droogtes, overstromingen, tsunami's en aardbevingen - verergeren 
dergelijke ongelijkheden. Het is door deze heterogene achtergrond van ongelijkheid 
van kansen, die het gevolg is van rampen, conflicten en migratie, om er maar een paar 
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te noemen, dat we proberen te definiëren en te begrijpen hoe we deze meervoudige 
as van ongelijkheid -met andere woorden intersectionaliteit- kunnen gebruiken om 
vrouwen met een migratieachtergrond en andere kwetsbare sociale groepen bewust 
te maken en mondiger te maken. 
In een notendop is intersectionaliteit de erkenning dat er binnen groepen mensen met 
een gemeenschappelijke identiteit, of dat nu geslacht, seksualiteit, godsdienst, ras, of 
een van de vele andere identiteitsmarkeringen is, intra-groepsverschillen bestaan. 
Iedereen ervaart sociale structuren op verschillende manieren, omdat het kruispunt 
van hun identiteiten, overlappende onderdrukkingen weerspiegelt. Met andere 
woorden, binnen de groep vrouwelijke deelnemers bestaan er verschillen die 
verschillende machtsdynamieken betekenen; vrouwelijke deelnemers zijn niet 
allemaal hetzelfde. Ze hebben soms verschillende etniciteiten, culturele en religieuze 
achtergronden, standpunten en opvattingen over het leven; ze hebben soms een 
verschillende opleiding en verschillende werkervaring en begrip van de arbeidsmarkt; 
omdat sommigen van hen van allochtone afkomst zijn terwijl anderen autochtoon zijn; 
ze hebben soms een seksuele geaardheid (b.v. queer) die hen kwetsbaarder maakt dan 
die van de andere vrouwelijke deelnemers die een normatieve seksuele geaardheid 
hebben.  

 
 
 
WAT IS INTERSECTIONALITEIT?  
Intersectionaliteit kan beschouwd worden als de belangrijkste theoretische bijdrage 
die vrouwen- en feministische studies, samen met andere vakgebieden, tot nu toe 
geleverd hebben. Intersectionaliteit werd aanvankelijk bedacht door Kimberlé 
Crenshaw.  
 
Zij is een zwarte hoogleraar kritische rassentheorie en recht, en schreef twee 
belangrijke artikelen (1989; 1991) over hoe ras, klasse, sekse, en andere individuele 
kenmerken elkaar "kruisen" en overlappen, wat resulteert in de onderdrukking van 
zwarte vrouwen. Voor Crenshaw en andere zwarte en gekleurde feministen kon 
intersectionaliteit de ervaringen van zwarte vrouwen door meervoudige 
onderdrukking theoretiseren. Het stelde de manier waarop zwarte vrouwen 
ondergeschikt werden, aan de orde. Zoals ze schrijft: "de intersectionele ervaring is 
groter dan de som van racisme en seksisme [...]" (1989: 140). Wanneer meerdere 
identiteiten elkaar kruisen kunnen sommige ervaringen, zoals die van zwarte vrouwen 
uit de arbeidersklasse, onzichtbaar worden.  
Intersectionaliteit is een instrument dat ons kan helpen zichtbaarheid terug te winnen 
en de complexiteit van machtsverschillen en -verhoudingen te begrijpen.  
Hoewel het concept in de Amerikaanse academische wereld geïntroduceerd werd 
door Crenshaw, werd het aanvankelijk beïnvloed door zwarte feministische geleerden 
en activisten, zoals het Combahee River Collective, die een feministische analyse en 
praktijk wilden "gebaseerd op het feit dat de belangrijkste systemen van 
onderdrukking in elkaar grijpen" (1983: 210).  
Als analytisch en politiek hulpmiddel werd intersectionaliteit versterkt door 
(feministische) postkoloniale en poststructurele theorie. Feministen als Chandra 
Mohanty bespraken dat het idee van een globaal "vrouw-zijn" onmogelijk is. In die zin 
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helpt intersectionaliteit ons te begrijpen dat het vrouwelijke "wij" voorbijgaat aan vele 
gemarginaliseerde ervaringen die zich niet kunnen verhouden tot de ervaringen van 
westerse, blanke vrouwen uit de middenklasse. De ervaringen van vrouwen over de 
hele wereld, en ook de ervaringen van vrouwen die in dezelfde gemeenschap wonen 
en dezelfde opleiding volgen, zijn niet dezelfde. De identiteiten van die vrouwen zijn 
niet dezelfde. Identiteiten zijn niet stabiel, samenhangend, consistent, of a-historisch, 
maar identiteiten zijn processen die voortdurend veranderen. 
Intersectionaliteit kan ons helpen begrijpen hoe specifieke sociale normen, gebaseerd 
op geconstrueerde categorieën, zoals sekse, etniciteit, ras, klasse, seksualiteit, 
leeftijd/generatie, handicap/handicap, nationaliteit, moedertaal enzovoort, op elkaar 
inwerken en ter gevolg verschillende maatschappelijke ongelijkheden en 
onrechtvaardige sociale verhoudingen produceren. Naarmate we beter begrijpen hoe 
deze categorieën elkaar kruisen, kunnen we ons tegen deze sociale normen verzetten 
door ofwel onze voorrechten in bepaalde sociale situaties te erkennen, ofwel te 
weigeren de stereotype gedragingen uit te voeren die aan bepaalde sociale groepen 
worden toegeschreven. Het is belangrijk te begrijpen dat wanneer we spreken over 
intersectionaliteit tussen sekse, ras, etniciteit enzovoort, we juist deze processen van 
wederzijdse invloed bedoelen. Dit helpt ons intersectionaliteit eerder als proces dan als 
structuur te begrijpen; als 'doen', eerder dan als vaste identiteiten die individuen 
'hebben' of 'zijn'. 
 
 
 
INTERSECTIONALITEIT EN HET INTERPRETEREN VAN ONZE ERVARINGEN 
Intersectionaliteit heeft veel te maken met politieke positionering. In de loop van de 
geschiedenis waren/zijn/blijven er bepaalde bevoorrechte plaatsen die systematisch 
gemarginaliseerde identiteiten/sociale groepen voortbrengen. Met andere woorden, 
letterlijke en figuurlijke posities worden minder belangrijk gevonden dan andere. 
Daarom is het belangrijk dat we onze positie erkennen - vooral als het een positie van 
privilege is. We moeten onze deelnemers echter meegeven dat positie geen 
vaststaand gegeven is, maar eerder plaats van waaruit iemand zijn stem kan 
hervormen en herwinnen. De belangrijkste les is dat intersectionaliteit ons in staat stelt 
onze huidige positie te bepalen en beter het belang te begrijpen van de uiteenlopende 
ervaringen en de lessen die we allemaal van elkaar kunnen leren.  
Dit heet positionaliteit, en het ligt ten grondslag aan een proces van verschuiving dat 
ons in staat stelt open te blijven staan voor veranderingen. Elk groepslid moet zich 
veilig voelen om na te denken over de beworteling van haar eigen identiteit (waar ze 
vandaan komt), en tegelijk te luisteren naar ervaringen van andere leden in een poging 
om de verschillende en identiteiten die in de trainingsruimte naast elkaar bestaan te 
begrijpen en te omarmen. 
Een ander belangrijk element voor het begrijpen van onze intersectionele ervaringen is 
het begrip genealogieën. Foucault suggereerde in een lezing dat genealogieën 
ongeordende en fragmentarische anti-wetenschappen zijn (Foucault 1980: 83-84) die 
kennis voortbrengt die tegengesteld is aan de normatieve, officiële vertellingen.  
Dit gezegd hebbende, begrijpen we dat werken met onze groep op een intersectionele 
manier betekent dat we luisteren naar het individuele verhaal, buiten dat wat verteld 
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wordt in de boeken. Als trainers moeten we veerkrachtig blijven en openstaan om van 
elkaar te leren -investeren in het leren van onze deelnemers en vermijden wat Donna 
Haraway de 'God-truc' van het positivisme noemt, namelijk de plaats van een 
almachtige en alwetende kenner (Haraway, 1991: 183-201). 

 
HOE KUNNEN WE INTERSECTIONALITEIT INZETTEN? 
Onze rol professional is niet slechts observerend, maar ook betrokken. Door 
intersectionaliteit te gebruiken, zullen we deelnemers motiveren om uitdagingen aan 
te gaan waarbij hun reacties, meningen en gevoelens deel uitmaken van het 
leerproces. In de volgende lijst bespreken we specifieke manieren om 
intersectionaliteit in praktijk te brengen (Lykke, 2010). 

 
1. Erken dat er meerdere vormen van systemische discriminatie zijn die in jouw 
land/gemeenschap mensen (en vooral vrouwen) verhinderen gelijke kansen te 
realiseren. 
Een intersectionele benadering erkent dat systemische discriminatie op grond van 
seksuele geaardheid en identiteit, sekse en genderidentiteit, ras, economische status, 
immigratiestatus, nationale afkomst, en bekwaamheid, naast andere aspecten van 
iemands identiteit, gevolgen heeft voor de toegang tot kansen. Het erkennen van deze 
meervoudige, systemische belemmeringen en 
 
 meervoudige vormen van vooroordelen is echter pas de eerste stap in het volgen van 
een intersectionele benadering. 
2. Erken dat vormen van systemische discriminatie elkaar kruisen en unieke 
uitdagingen vormen voor getroffen personen en gemeenschappen. 
In de echte wereld hebben mensen vaak niet alleen te maken met discriminatie op 
grond van meerdere aspecten van hun identiteit, zoals hun ras, geslacht en 
immigratiestatus, maar ook met discriminatie die uniek is voor het "kruispunt" van hun 
identiteiten. Zo verschillen bijvoorbeeld de stereotypen en hindernissen waarmee een 
vrouwelijke Vietnamese immigrant te maken krijgt van die waarmee vrouwen van 
andere rassen, autochtone vrouwen, of Vietnamese mannelijke immigranten te maken 
krijgen.   
Intersectionaliteit gaat verder dan het erkennen van de meervoudige vormen van 
discriminatie en erkent dat de verschillende vormen van discriminatie elkaar kunnen 
houdt in dat hier aandacht aan wordt besteed. Het gaat om het erkennen van het 
unieke “kruispunt”, zoals bij zwarte immigranten (die zowel met rassendiscriminatie als 
met discriminatie vanwege hun immigratiestatus te maken hebben).  
3. Respecteer de stem van degenen die het meest met de problemen te maken 
hebben door hun stem te centreren, hun doelen voor hun gemeenschappen te 
respecteren, en een stap opzij te doen en hen toe te staan als woordvoerders voor hun 
eigen doelen te fungeren. 
Intersectionaliteit vereist erkenning van de stem van hen die het meest direct geraakt 
worden, omdat zij vaak van de mainstream gesprekken uitgesloten worden. Geef 
diegene dus leiderschap in het vertellen van het verhaal.  
4. Wees inclusief en neem verschillende perspectieven op wanneer je over sociale 
kwesties spreekt. 
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Bij het spreken over sociale onderwerpen is het van groot belang te erkennen dat er in 
een groep meerdere stemmen zijn; dat er geen eenduidige manier is om een 
probleem te ervaren; en dat er met verschillende stemmen en perspectieven rekening 
gehouden moet worden om echte, blijvende en rechtvaardige veranderingen teweeg 
te brengen.  
Als je bijvoorbeeld spreekt over de noodzaak van betrokkenheid bij de plaatselijke 
gemeenschap, moet je aandacht hebben voor de verschillende ervaringen die je 
deelnemers met de plaatselijke gemeenschap hebben om ervoor te zorgen dat je 
vorming inclusief is. Hun ervaringen binnen dezelfde gemeenschap zijn vaak 
verschillend, spelen in op verschillende verhalen, en vereisen verschillende 
benaderingen. 
5. Erken dat personen met intersectionele identiteiten te maken kunnen krijgen 
met unieke uitdagingen in hoe hun gezin gezien wordt en bij het opbouwen en in 
stand houden van hun gezin. 
 
Een intersectionele benadering erkent het belang van familie, en dat families 
gedefinieerd worden door degenen die ze creëren en in stand houden. Door te 
bespreken of er specifieke, unieke gevolgen zijn voor het gezin (vanwege 
intersectionele identiteiten) ontstaat een gevoel van vertrouwen en erbij horen in een 
groep. Bovendien spelen vrouwen vaak een integrale rol als zorgverleners voor 
kinderen en andere familieleden, en is het belangrijk alle gezinsstructuren en soorten 
ouders te erkennen, ongeacht seksuele of genderidentiteit, burgerlijke staat, leeftijd of 
biologische band met kinderen (in het geval van adoptiegezinnen, grootouders die 
kinderen opvoeden, stiefouders, etc.). 
6. Sta open om creatief na te denken over kwesties van sociale rechtvaardigheid, 
na te denken over hoe kwesties samenhangen met andere onderwerpen, en te 
overwegen hoe ze onbedoelde gevolgen kunnen hebben verschillende 
levensaspecten. 
Intersectionaliteit kan ons helpen de complexiteit van de sociale nexus te begrijpen. 
Denk aan de manieren waarop strafrechtkwesties samenhangen met 
volksgezondheidskwesties, en volksgezondheidskwesties met armoede, en armoede 
met immigratie, enzovoort (Anthias, 1992).  
Om een werkelijk intersectionele aanpak te realiseren moet worden nagegaan hoe 
verschillende kwesties kunnen worden beïnvloed, hoe ze met elkaar in verband staan. 
Het bevorderen van toegang tot kansen vereist bewuste aandacht voor hoe 
probleemgebieden met elkaar in verband staan. 
7. Streef ernaar samen te werken met mensen uit verschillende gemeenschappen, 
probleemgebieden en sectoren en hen middelen aan te reiken om transformatieve 
verandering te bevorderen. 
Intersectionaliteit moet samenwerking tussen gemeenschappen en sectoren 
aanmoedigen. Maak van de gelegenheid gebruik om samen te werken met andere 
professionals, activisten, ambtenaren, kunstenaars, cultureel werkers, en 
belanghebbenden van de gemeenschap naast degenen die er direct mee te maken 
hebben – je deelnemers. Dit soort samenwerkingsverbanden moedigt vernieuwende 
oplossingen aan, breidt netwerken uit, en zet aan tot transformatieve verandering. 
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8. Benadruk, terwijl je samenwerkt, het belang van samenkomen als 
gemeenschap om gelijke kansen te bereiken. 
Intersectionaliteit erkent deze verbondenheid met de gemeenschap en versterkt het 
belang om ervoor te zorgen dat alle leden van de gemeenschap gerespecteerd 
worden en toegang hebben tot verschillende mogelijkheden. We moeten ernaar 
streven iedereen te betrekken in ons werk naar het bevorderen van gelijke toegang tot 
onderwijs en levenslang leren. We strijden samen en moeten er samen voor zorgen dat 
niemand achterblijft. Het opbouwen van een gemeenschap en het aanmoedigen van 
allianties, coalities, en het omkijken naar elkaar zal ons helpen om transformatieve en 
participatieve leeromgevingen te creëren. 
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