




Verslag Pilot Meedoen in Nederland Leerwerkloket Twente en InCtrl

De pilot Meedoen in Nederland is uitgevoerd door het Leerkwerkloket Twente 

in samenwerking met InCtrl.

Voor vragen en informatie naar aanleiding van dit verslag kan contact worden 

opgenomen.

Leerwerkloket Twente

Jenny Holtrop, projectleider

06 – 51861925

jholtrop@rocvantwente.nl

InCtrl

Wim Winter

06 – 24499106

w.winter@inctrl.nl
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Twenteboard Managementsamenvatting

Context van de pilot: In april 2016 is het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom verschenen. 

De bedoeling van het akkoord is om de “integratie en participatie van deze vergunninghouders te 

bevorderen door in te zetten op onderwijs, werk en gezondheidsbevordering”. Het Leerwerkloket Twente

(vanuit haar structurele dienstverlening van Werkplein Twente op het thema Leren en Werken) heeft in juli 

2016 het initiatief genomen voor de uitwerking van bovengenoemd akkoord. In samenwerking met InCtrl 

is een plan van aanpak gemaakt, waarin een persoonlijk ePortfolio voor de vergunninghouder centraal 

staat. In augustus 2016 een pilot gestart. De conclusies uit deze pilot zijn:

Essentie van de pilot: een vlotte inburgering bevordert de integratie van vergunninghouders.

• Een persoonlijk ePortfolio ondersteunt de eigen verantwoordelijkheid van de vergunninghouder voor 

hun inburgeringsproces.

• De Twentse gemeenten hebben met het ePortfolio een instrument om de ondersteuning bij het 

• inburgering –en integratietraject op elkaar af te stemmen, zodat een meer integrale en effectieve 

aanpak in Twente wordt versterkt.

• De gemeenten beschikken over de noodzakelijke gegevens rond het inburgeringsproces van de 

vergunninghouder, omdat er gewerkt kan worden in één dossier.

• De begeleiding door diverse begeleidingsorganisaties van COA tot stichting Vluchtelingen werk, 

ROC en diverse gemeentelijke maatjesprojecten kan plaatsvinden via het persoonlijk ePortfolio; 

daarmee wordt informatie bij de overgang van de ene naar de andere begeleidende instantie 

op één plek behouden.
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Conclusie 2Conclusie 2Conclusie 2
dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC dankzij een fototest van LDC 
en een meertalige vragenlijst en een meertalige vragenlijst en een meertalige vragenlijst 

over de Nederlandse over de Nederlandse over de Nederlandse 
arbeidsmarktcultuur ontstaat arbeidsmarktcultuur ontstaat arbeidsmarktcultuur ontstaat 
confrontatie met ‘hoe werk confrontatie met ‘hoe werk confrontatie met ‘hoe werk 

werkt’ in Nederland.werkt’ in Nederland.werkt’ in Nederland.

Conclusie 3Conclusie 3Conclusie 3
De kandidaat beschikt direct over een CV, waarmee De kandidaat beschikt direct over een CV, waarmee De kandidaat beschikt direct over een CV, waarmee 

de meerwaarde van de ‘blauwe map’, de de meerwaarde van de ‘blauwe map’, de de meerwaarde van de ‘blauwe map’, de 
erkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de referkenningen COA/AVO, het vrijwilligerswerk, de ref---
erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle erenties, de Nederlandse taal vaardigheden en alle 

overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde overige verworven en vastgelegde 
informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.informatie zichtbaar wordt.

Overige constateringenOverige constateringenOverige constateringen
Geen centraal gestuurde methodiek. Geen centraal gestuurde methodiek. Geen centraal gestuurde methodiek. 

Ruimte voor alle vormen van regionale en Ruimte voor alle vormen van regionale en Ruimte voor alle vormen van regionale en 
lokale begeleiding en testen. Aanvullend lokale begeleiding en testen. Aanvullend lokale begeleiding en testen. Aanvullend 

op gemeentelijke systemen. Passend binnen op gemeentelijke systemen. Passend binnen op gemeentelijke systemen. Passend binnen op gemeentelijke systemen. Passend binnen op gemeentelijke systemen. Passend binnen op gemeentelijke systemen. Passend binnen 
het nieuwe COA beleid gericht op meer het nieuwe COA beleid gericht op meer het nieuwe COA beleid gericht op meer 

begeleiding en warme overdracht.begeleiding en warme overdracht.begeleiding en warme overdracht.

Conclusie 1Conclusie 1Conclusie 1
Het verlies van informatie Het verlies van informatie Het verlies van informatie 
tussen de begeleidende tussen de begeleidende tussen de begeleidende 

organisaties wordt voorkomen. organisaties wordt voorkomen. organisaties wordt voorkomen. 
De vergunninghouder De vergunninghouder De vergunninghouder 

is eigenaar.is eigenaar.is eigenaar.
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Reacties van deelnemende gemeenten en COA
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Andre BankAndre BankAndre Bank, sociaal juridisch medewerker gemeente Hellendoorn., sociaal juridisch medewerker gemeente Hellendoorn., sociaal juridisch medewerker gemeente Hellendoorn.

Ceciel WesselsCeciel WesselsCeciel Wessels, casemanager COA., casemanager COA., casemanager COA.

Brian PantlingBrian PantlingBrian Pantling, senior beleidsmedewerker gemeente Oldenzaal, senior beleidsmedewerker gemeente Oldenzaal, senior beleidsmedewerker gemeente Oldenzaal

"Het systeem van dit type ePortfolio nodigt instanties uit om aan warme overdracht te "Het systeem van dit type ePortfolio nodigt instanties uit om aan warme overdracht te "Het systeem van dit type ePortfolio nodigt instanties uit om aan warme overdracht te 

doen. Proces denken staat hierdoor centraal in plaats van de hokjescultuur."doen. Proces denken staat hierdoor centraal in plaats van de hokjescultuur."doen. Proces denken staat hierdoor centraal in plaats van de hokjescultuur."

"Een vergunninghouder moet er van doordrongen worden, dat een optimaal "Een vergunninghouder moet er van doordrongen worden, dat een optimaal "Een vergunninghouder moet er van doordrongen worden, dat een optimaal 

bijgewerkte CV bij z'n entree op de arbeidsmarkt net zo belangrijk is als zijn eigen bijgewerkte CV bij z'n entree op de arbeidsmarkt net zo belangrijk is als zijn eigen bijgewerkte CV bij z'n entree op de arbeidsmarkt net zo belangrijk is als zijn eigen 

presentatie."presentatie."presentatie."

"Dit ePortfolio vraagt om een investering in het begin, dat zich ruimschoots uitbetaalt "Dit ePortfolio vraagt om een investering in het begin, dat zich ruimschoots uitbetaalt "Dit ePortfolio vraagt om een investering in het begin, dat zich ruimschoots uitbetaalt 

in een later stadium: een goed CV betekent het sneller vinden van werk en daardoor in een later stadium: een goed CV betekent het sneller vinden van werk en daardoor in een later stadium: een goed CV betekent het sneller vinden van werk en daardoor 

een kortere duur van de bijstandsuitkering."een kortere duur van de bijstandsuitkering."een kortere duur van de bijstandsuitkering."

“Om statushouders goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat we op “Om statushouders goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat we op “Om statushouders goed te kunnen begeleiden is het van groot belang dat we op 

deze manier gestructureerd inzicht krijgen en houden oftewel "weten is meten".deze manier gestructureerd inzicht krijgen en houden oftewel "weten is meten".deze manier gestructureerd inzicht krijgen en houden oftewel "weten is meten".

“Optimaal inzicht in overdraagbare digitale persoonsgebonden gegevens!”“Optimaal inzicht in overdraagbare digitale persoonsgebonden gegevens!”“Optimaal inzicht in overdraagbare digitale persoonsgebonden gegevens!”
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 Regionale en landelijke afstemming

Naar aanleiding van het Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom van april 2016 heeft het 

Leewerkloket Twente, in samenwerking met InCtrl, het initiatief genomen voor de opzet en uitvoering van 

de pilot Meedoen in Nederland in de regio Twente, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ePortfolio. 

Dankzij een financiele bijdrage uit programmalijn 4 van Twente Werkt (onderdeel van de Twente Board) 

is deze pilot mogelijk gemaakt.

Er is contact gezocht met het regionale project wat geleid werd door Monique Engelbertink. 

De medewerkers van dit project zijn vooral actief geweest binnen de AVO-en in Hengelo. Alle 

beschikbare informatie kon digitaal worden vastgelegd. Door het contact met de medewerkers van het 

regionale project is er ook verbinding ontstaan met het casemanagement van de AVO. Door het 

beëindigen van het regionale project vielen de medewerkers weg en is er een directe relatie ontstaan 

met de casemanager van de AVO-en. Het enthousiasme vanuit het AVO heeft geleid tot een afspraak 

en een presentatie van de ePortfolio aanpak voor de directie van COA in de persoon van 

de heer G. Bakker op woensdag 15 februari 2017. De heer Bakker gaf aan dat de COA zich 

nadrukkelijker met de begeleiding van de vergunninghouders wil bezig houden en ziet de aanpak in 

Hengelo dan ook als een zeer gewenste ontwikkeling. Omdat de COA dus meer aandacht wil geven 

aan begeleiding bij participatie en de warme overdracht aan gemeentelijke begeleiding heeft hij 

Ceciel Wessels, casemanager bij AVO Hengelo gevraagd een voorstel te schrijven en dit te presenteren 

bij het MT van COA.

Daarnaast hebben er gesprekken plaats gevonden met landelijke partners zoals: MBO raad, landelijke 

programmamanager Leren en Werken, beleidsmedewerkers van het ministerie van SZW. 

Allen zijn zeer geïnteresseerd en benieuwd naar de resultaten van de pilot.

Door de gemeente Oldenzaal is de Stichting Vluchtelingenwerk nadrukkelijk betrokken bij de 

uitvoering van de pilot.

In de fase van voorbereiding zijn ontwerpen besproken met vertegenwoordigers van de 

gemeente Hengelo, gemeente Oldenzaal, Hellendoorn/Nijverdal, AVO in Hengelo en het COA.
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Verslag van de pilot
1. Doel en ambitie

• Het ontwikkelen en toepassen van een meertalig ePortfolio, waarmee op snelle en effectieve wijze 

zoveel mogelijk informatie kan worden verzameld van vergunninghouders (50 – 100 p) in Twente die 

van belang zijn voor participatie en werk.

• Het ePortfolio moet zodanig zijn ingericht, dat de vergunninghouder hiervan eigenaar is.

• Alle samenwerkende organisaties moeten kunnen werken in en met het ePortfolio met als doel dat 

alle informatie op één plek wordt verzameld.

• Het proces van begeleiding, samenwerking en overdracht moet geborgd zijn in de aanwezige    

structuur van het Werkplein Twente/ Leerwerkloket.

Overwegingen voor inrichting van de pilot:

Vergunninghouders in Twente met een ePortfolio kunnen sneller en effectiever participeren (bij voorkeur 

in werk, dan wel ‘onderweg naar werk’). Zelfredzaamheid en zelfsturing zijn hierbij van belang. Daarom 

is in de pilot gekozen voor een aanpak waarin het eigenaarschap van het traject nadrukkelijk wordt 

belegd bij de vergunninghouder zelf. De rode draad in deze aanpak is dat de vergunninghouder de 

beschikking krijgt over een digitaal, meertalig, ePortfolio die voldoet aan de eisen die het College voor 

Standaardisatie stelt aan een uitwisselbare opslag van arbeidsmarktdata (NEN2035). Hiermee krijgt 

de vergunninghouder de kans zelf verantwoordelijk te zijn voor zijn/haar inburgeringsproces. Het biedt 

de Twentse gemeenten de gelegenheid de ondersteuning bij het inburgering –en integratietraject op 

elkaar af te stemmen, zodat een meer integrale en effectieve aanpak mogelijk wordt. De Twentse 

gemeenten beschikken hiermee over de noodzakelijk gegevens rond het inburgeringproces van de 

vergunninghouder.  

Aansluiten bij en versterken van de bestaande infrastructuur van inburgeren, leren en werken

De pilot bewijst zijn toegevoegde waarde wanneer het kan aansluiten bij de bestaande infrastructuur 

in Twente en deze ook – als het gaat om vergunninghouders – kan versterken. Belangrijke en relevante 

kenmerken en ontwikkelpunten in dit kader voor de pilot zijn de volgende:

o   Voor laagdrempelige adviezen voor scholing wordt het LWL ingezet.

o    Voor aansluiting bij de wet op de Taaleis wordt aangehaakt bij het bestaande meerjaren contract 

tussen de Twentse gemeenten en het ROC van Twente.

o    Het toegankelijk maken van de arbeidsmarkt  door het opstellen van meertalige, branchegerichte 

vragenlijsten. Hiermee kunnen talenten ontdekt worden die plaatsing vereenvoudigen. Deze         

 vragenlijsten kunnen uiteindelijk samen met het accountmanagement van de bestaande 

 infrastructuur worden opgesteld.  

o    Het startpunt is de analoge ‘blauwe COA map’, waar al een basis portfolio is aangelegd (daarin mag 

ook 1 diploma gewaardeerd worden door DUO).

o    Er wordt gebruik gemaakt van een meertalig digitaal platform waarin het eigenaarschap is 

 vormgegeven. Alle resultaten van testen kunnen daarin geplaatst worden. Iedere begeleider van 

 betrokken organisaties (ook bijvoorbeeld maatjesprojecten, vluchtelingenwerk en ander lokale 

 initiatieven) kunnen, als de eigenaar dit aangeeft, als begeleider aan het ePortfolio worden 

 gekoppeld.
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o    Om relevante documentatie en informatie uit het land van herkomst te verzamelen en te importeren 

in het ePortfolio, wordt gebruik gemaakt van de Engelstalige Leerwerkloket ePortfolio app.

o    Inzet van een ‘open’ web applicatie die aantoonbaar de koppeling kan maken met diverse digitale 

testinstrumenten en overige digitale innovaties die binnen arbeidsmarktregio zijn ontwikkeld.

2. Financiering

Het plan van aanpak en de financiering van de pilot is geagendeerd op het AOA ( ambtelijk overleg 

arbeidsmarkt) en er is een go gegeven voor de start van de pilot. Vanuit programmalijn 4 van Twente 

Werkt zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om de pilot te financieren.

3. Inhoud

3.1 De aanpak en opzet

De pilot kent twee fases.

Een ontwikkel- en inrichtingsfase om de de ePortfolio omgeving in te richten. Dit betekent o.a. het 

invoeren van  beroepstesten op basis van foto’s, meertalige vragenlijsten en het geschikt maken van de 

ePortfolio-app voor de vergunninghouder.

Een testfase waarin aan maximaal 100 deelnemers van verschillende gemeenten nieuwe ePortfolio-

omgeving wordt voorgelegd.  Daartoe zullen meertalige  feedback vragenlijsten worden gemaakt en 

ingebed worden in de ePortfolio omgeving.

3.2. De uitvoering

Voor de pilot zijn 3 groepen geselecteerd:

 1.       Vergunninghouders bij de gemeente Hellendoorn

 2.       Vergunninghouders bij de gemeente Oldenzaal

 3.       Vergunninghouders bij de AVO in Hengelo

Werving en selectie van deelnemers ligt bij de gemeente en de AVO.

De uiteindelijke samenstelling van de groep is als volgt:

deelnemers fase inburgering

totaal man vrouw nog starten bezig afgerond

Hellendoorn 10 6 4 3 7

Oldenzaal 8 6 2 2 2 4

AVO 44 40 4 44

totaal 62 52 10 46 5 11

De deelnemers zijn afkomstig uit: Eritrea,Somalië, Irak, Afghanistan en Syrië.
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Overige gegevens als opleidingsniveau en leeftijd kunnen niet worden gegenereerd, omdat in de pilot 

geen eisen zijn gesteld. Bovendien zijn alle ePortfolio’s nog niet volledig gevuld om een realistisch beel te 

geven.

De uitvoering van de begeleiding is verricht door een projectmedewerker van InCtrl, waarbij nauw is 

samengewerkt met  medewerkers van de betreffende gemeenten en van de AVO.

Impressie van de projectmedewerker inCtrl

Het vullen van het ePortfolio gebeurde in kleine groepjes en soms individueel. Er was sprake van grote 

verschillen tussen de deelnemers. Verschillen die zijn terug te voeren op:

• de mate van inburgering van de deelnemer

• de mate van voorlichting/informatie bij start van het project

• de mate waarin Nederland/Engels wordt beheerst (er werd soms een tolk ingeschakeld of een taal-

maatje meegenomen)

• de mate van (individuele) benadering (vertrouwen)

Impressie van de casemanager AVO

Het ePortfolio is voor ons een geweldig middel om allerlei relevante gegevens van een 

vergunninghouder te verzamelen. (Leer-)ervaring, opgedaan tijdens de opvang kunnen nu 

ook worden meegenomen.

Daarnaast is het een adequaat instrument voor een warme overdracht naar gemeenten bij plaatsing. 

We hebben een overdrachtsformulier ontwikkeld dat is toegevoegd aan het ePortfolio (zie bijlage 4).

3.3.  De cijfers

Het aantal unieke ePortfolio gebruikers  is uitgekomen op 85 van de maximaal 100. Er is een verschil van 

23 tussen het aantal ePortfolio’s dat is gevuld (62) en het aantal dat is aangemeld (85). Dat verschil is te 

verklaren door het vertrek van vergunninghouders naar elders na aanmelding in het ePortfolio. 

Deze groep heeft geen begeleiding kunnen krijgen om het ePortfolio te vullen.

Hieronder is een overzicht van het aantal items dat tot eind januari 2017 is gevuld in het ePortfolio.

aantal aangemelde ePortfolio’s 85

Invoer gegevens Diploma’s 59

Werkervaring 77

Relevante informatie 18

Aantal ingevulde vragenlijsten Kwaliteiten & Vaardigheden 12

Goed werknemerschap 19

Evaluatie voor begeleider 38

overdrachtsformulier 2
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3.4.            De evaluatie.

De evaluatie heeft bestaan uit twee belangrijke onderdelen:

• Interview met deelnemende gemeenten.

• Resultaten evaluatie vragenlijst in de ePortfolio omgeving.

Interview met de deelnemende gemeenten:

Hieronder is een opsomming van de punten die zijn genoemd door de twee gemeenten (Hellendoorn 

en Oldenzaal) en door de AVO Hengelo. De evaluatie is gehouden onder direct betrokken uitvoerders 

en beleidsmedewerkers.
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Gemeente HellendoornGemeente HellendoornGemeente Hellendoorn

••• Zeer zinvolle pilot.Zeer zinvolle pilot.Zeer zinvolle pilot.

••• We hebben veel meer zicht op wat mensen kunnen.We hebben veel meer zicht op wat mensen kunnen.We hebben veel meer zicht op wat mensen kunnen.

••• Het zou mooi zijn als het vullen van het ePortfolio al in het AZC of in de AVO start, maar ook al start Het zou mooi zijn als het vullen van het ePortfolio al in het AZC of in de AVO start, maar ook al start Het zou mooi zijn als het vullen van het ePortfolio al in het AZC of in de AVO start, maar ook al start 

het bij de gemeente dan is het ook al een prima tool.het bij de gemeente dan is het ook al een prima tool.het bij de gemeente dan is het ook al een prima tool.

••• Het is ingrijpend omdat het eigenaarschap eindelijk goed belegd is.Het is ingrijpend omdat het eigenaarschap eindelijk goed belegd is.Het is ingrijpend omdat het eigenaarschap eindelijk goed belegd is.

••• De software ziet er doortimmerd uit.De software ziet er doortimmerd uit.De software ziet er doortimmerd uit.

••• Je kunt er wat mee.Je kunt er wat mee.Je kunt er wat mee.

••• Er ontstaat wel een nieuw vraagstuk: hoe houd je de deelnemers actief aan het werk met het Er ontstaat wel een nieuw vraagstuk: hoe houd je de deelnemers actief aan het werk met het Er ontstaat wel een nieuw vraagstuk: hoe houd je de deelnemers actief aan het werk met het 

ePortfolio. Een optie is om het lokale welzijnswerk door te laten gaan als begeleider.ePortfolio. Een optie is om het lokale welzijnswerk door te laten gaan als begeleider.ePortfolio. Een optie is om het lokale welzijnswerk door te laten gaan als begeleider.

••• Het levert vooral een bijdrage aan het voorkomen van informatieverlies tussen de organisaties die Het levert vooral een bijdrage aan het voorkomen van informatieverlies tussen de organisaties die Het levert vooral een bijdrage aan het voorkomen van informatieverlies tussen de organisaties die 

betrokken zijn, of tegelijkertijd of volgordelijk, bij de begeleiding van de vergunninghouder.betrokken zijn, of tegelijkertijd of volgordelijk, bij de begeleiding van de vergunninghouder.betrokken zijn, of tegelijkertijd of volgordelijk, bij de begeleiding van de vergunninghouder.

••• Het eigenaarschap is goed belegd.Het eigenaarschap is goed belegd.Het eigenaarschap is goed belegd.

••• Voor wat betreft de foto test. Het is een prima confrontatie met de Nederlandse arbeidsmarkt. De Voor wat betreft de foto test. Het is een prima confrontatie met de Nederlandse arbeidsmarkt. De Voor wat betreft de foto test. Het is een prima confrontatie met de Nederlandse arbeidsmarkt. De 

teksten zouden wel meertalig moeten zijn.teksten zouden wel meertalig moeten zijn.teksten zouden wel meertalig moeten zijn.

••• De vragenlijst over werknemersvaardigheden is veel tekst.De vragenlijst over werknemersvaardigheden is veel tekst.De vragenlijst over werknemersvaardigheden is veel tekst.

••• Met 1 druk op de knop een CV, geweldig.Met 1 druk op de knop een CV, geweldig.Met 1 druk op de knop een CV, geweldig.

••• Vooral ook het doorspreken van de ambitie en motivatie levert veel op.Vooral ook het doorspreken van de ambitie en motivatie levert veel op.Vooral ook het doorspreken van de ambitie en motivatie levert veel op.

••• Vertrouwen opbouwen door het werken met kleine stapjes levert meer informatie op.Vertrouwen opbouwen door het werken met kleine stapjes levert meer informatie op.Vertrouwen opbouwen door het werken met kleine stapjes levert meer informatie op.

••• Eenmalige sessies zijn niet echt effectief.Eenmalige sessies zijn niet echt effectief.Eenmalige sessies zijn niet echt effectief.

Gemeente OldenzaalGemeente OldenzaalGemeente Oldenzaal

••• We missen Tigrinya.We missen Tigrinya.We missen Tigrinya.

••• Vele vergunninghouders komen uit en arbeidsmarkt waar het nadenken over eigen kwaliteiten Vele vergunninghouders komen uit en arbeidsmarkt waar het nadenken over eigen kwaliteiten Vele vergunninghouders komen uit en arbeidsmarkt waar het nadenken over eigen kwaliteiten 

en talenten niet normaal is.en talenten niet normaal is.en talenten niet normaal is.

••• De foto test werkt mooi. Door middel van de plaatjes kun je prima uitleggen hoe ‘werk werkt’ in De foto test werkt mooi. Door middel van de plaatjes kun je prima uitleggen hoe ‘werk werkt’ in De foto test werkt mooi. Door middel van de plaatjes kun je prima uitleggen hoe ‘werk werkt’ in 

Nederland.Nederland.Nederland.

••• De teksten bij de plaatjes graag meertalig maken.De teksten bij de plaatjes graag meertalig maken.De teksten bij de plaatjes graag meertalig maken.

••• Kennismaken en confronteren met de Nederlands arbeidsmarktcultuur met behulp van deKennismaken en confronteren met de Nederlands arbeidsmarktcultuur met behulp van deKennismaken en confronteren met de Nederlands arbeidsmarktcultuur met behulp van de

vragenlijst ‘goed werknemerschap’ en met de Nederlandse arbeidsmarkt ‘fototest’ werkt goed.vragenlijst ‘goed werknemerschap’ en met de Nederlandse arbeidsmarkt ‘fototest’ werkt goed.vragenlijst ‘goed werknemerschap’ en met de Nederlandse arbeidsmarkt ‘fototest’ werkt goed.



Verslag Pilot Meedoen in Nederland Leerwerkloket Twente en InCtrl

vervolg Oldenzaalvervolg Oldenzaalvervolg Oldenzaal

••• Er ontstaat een doorlopende lijn in de begeleiding doordat het eigenaarschap van hetEr ontstaat een doorlopende lijn in de begeleiding doordat het eigenaarschap van hetEr ontstaat een doorlopende lijn in de begeleiding doordat het eigenaarschap van het

integratietraject bij de juiste persoon is belegd.integratietraject bij de juiste persoon is belegd.integratietraject bij de juiste persoon is belegd.

••• Er zijn andere verwachtingen te stellen van vergunninghouders uit Syrië dan uit Eritrea en weer Er zijn andere verwachtingen te stellen van vergunninghouders uit Syrië dan uit Eritrea en weer Er zijn andere verwachtingen te stellen van vergunninghouders uit Syrië dan uit Eritrea en weer 

andere van een vrouwen dan van mannen.andere van een vrouwen dan van mannen.andere van een vrouwen dan van mannen.

••• De gezamenlijke groepsbijeenkomst met 10 deelnemers, begeleid door InCtrl, heeft voor een De gezamenlijke groepsbijeenkomst met 10 deelnemers, begeleid door InCtrl, heeft voor een De gezamenlijke groepsbijeenkomst met 10 deelnemers, begeleid door InCtrl, heeft voor een 

echt groepsgevoel gezorgd.echt groepsgevoel gezorgd.echt groepsgevoel gezorgd.

••• Vooral een grote meerwaarde bij overdracht (met toestemming van de kandidaat wordt Vooral een grote meerwaarde bij overdracht (met toestemming van de kandidaat wordt Vooral een grote meerwaarde bij overdracht (met toestemming van de kandidaat wordt 

‘slechts’ van begeleider gewisseld) naar andere organisaties die bij de integratie van de vergun‘slechts’ van begeleider gewisseld) naar andere organisaties die bij de integratie van de vergun‘slechts’ van begeleider gewisseld) naar andere organisaties die bij de integratie van de vergun---

ninghouder betrokken zijn.ninghouder betrokken zijn.ninghouder betrokken zijn.

Resultaten evaluatie vragenlijst in de ePortfolio omgeving.

In bijlage 3 is de evaluatievragenlijst voor begeleiders weergegeven. Deze vragenlijst is bij 38 van de 

85 kandidaten door de projectmedewerker en medewerkers van AVO en deelnemende gemeenten 

ingevuld en bestaat uit de volgende drie thema’s:

• Voorliggende activiteiten.

• Meedoen in Nederland vanuit het perspectief van de vergunninghouder.

• Meedoen in Nederland vanuit het perspectief van de financier.

Samengevat:

Het grootste deel (ongeveer 70%) van de vergunninhouders begrijpt wat een eportfolio is, ervaart het 

als eenvouding in gebruik (55%) en ervaart geen weerstand om het te vullen (60%).  De behoefte aan 

ondersteuning en begeleiding is groot, maar dat ligt voor de hand gezien de groep.

Vanuit de opdrachtgever/financier gezien levert het ePortfolio voldoende tot goede informatie op over 

de vergunninghouder en levert het ook een persoonsprofiel op. Bijna iedereen vindt het een enorme 

meerwaarde wanneer vergunninghouders over een ePortfolio beschikken in de regio Twente.  

Het vullen kostte gemiddeld 2 tot 3 uur.
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AVO HengeloAVO HengeloAVO Hengelo

••• AVO HengeloAVO HengeloAVO Hengelo

••• Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in NederEindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in NederEindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder---Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder-Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in NederEindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in NederEindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder-Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder-Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder-Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in NederEindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in NederEindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder-Eindelijk een plek om de bijdrage van COA aan de integratie van de vergunninghouder in Neder

land vast te leggen.land vast te leggen.land vast te leggen.

••• De warme overdracht wordt hiermee heel persoonlijk en volledig.De warme overdracht wordt hiermee heel persoonlijk en volledig.De warme overdracht wordt hiermee heel persoonlijk en volledig.

••• Digitaliseringsmogelijkheden van de arbeidsmarkt inventarisatie die COA altijd doet (de blauwe Digitaliseringsmogelijkheden van de arbeidsmarkt inventarisatie die COA altijd doet (de blauwe Digitaliseringsmogelijkheden van de arbeidsmarkt inventarisatie die COA altijd doet (de blauwe 

map).map).map).

••• Zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd.Zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd.Zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd.

••• Direct een CV.Direct een CV.Direct een CV.

••• Stage ervaringen kunnen vastgelegd worden.Stage ervaringen kunnen vastgelegd worden.Stage ervaringen kunnen vastgelegd worden.

••• De fototest leidt tot goede gesprekken (zie voorbeeld bijlage 5).De fototest leidt tot goede gesprekken (zie voorbeeld bijlage 5).De fototest leidt tot goede gesprekken (zie voorbeeld bijlage 5).

••• De warme overdracht die AVO Hengelo gebruikt (zie bijlage 4) is als rapportage mogelijkheid in De warme overdracht die AVO Hengelo gebruikt (zie bijlage 4) is als rapportage mogelijkheid in De warme overdracht die AVO Hengelo gebruikt (zie bijlage 4) is als rapportage mogelijkheid in 

de software opgenomen.de software opgenomen.de software opgenomen.
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4.     De resultaten

Met de pilot is een basis gelegd om een vlotte inburgering te faciliteren die de integratie van 

vergunninghouders bevordert. Vergunninghouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun 

inburgeringsproces, maar de Twentse gemeenten krijgen zo een mogelijkheid de ondersteuning bij 

het inburgering –en integratietraject op elkaar afstemmen. Hiermee ontstaat een meer integrale en 

effectieve aanpak in Twente zonder dat er een dictaat komt te liggen op het gemeentelijke regelruimte 

bij de lokale ondersteuning van vergunninghouders . Gemeenten  gaan hiermee ook beschikken over 

de noodzakelijk gegevens rond het inburgeringsproces van de vergunning houder omdat er gewerkt 

kan worden in één dossier.

1. Aansluiten op bestaande infrastructuur in Twente

 De pilot is er in geslaagd aan te sluiten bij de bestaande regionale infrastructuur rondom 

 vergunninghouders. De betrokken organisaties en functionarissen geven in de evaluatie aan dat met  

 de ontwikkelde ePortfolio-omgeving de overdrachtsmomenten soepeler verlopen. Er wordt geen tijd 

 verloren, er gaat geen informatie verloren. De vergunninghouder start niet elke keer opnieuw, maar 

 bouwt voort op wat hij al heeft verzameld.

2. Ruimte voor lokale inkleuring

De pilot heeft laten zien dat de ePortfolio-omgeving veel ruimte biedt voor lokale inkleuring van het 

traject van begeleiding. Betrokken partijen en organisaties kunnen als begeleider of coach tijdelijk 

worden toegevoegd. Dit vergroot de motivatie en betrokkenheid van de omgeving van de 

vergunninghouder om bij te dragen aan het vullen van het ePortfolio. Meedoen wordt zo herkenbaar 

en dichtbij de burger mogelijk.

3. Eigenaarschap bij de vergunninghouder en alles op één plek

Een belangrijk uitgangspunt van de pilot is dat de vergunninghouder eigenaar is van zijn ePortfolio. 

Hij kan deze op enig moment toegankelijk maken voor derden (begeleiding/gemeenten), die 

informatie (en daarmee waarde) kunnen toevoegen. Alles blijft op één plek bewaard. Denk aan 

resultaten van testen, feedback en referenties. De verantwoordelijkheid ligt bij de vergunninghouder.

4. Zo vroeg mogelijk beginnen met het vastleggen van arbeidsmarktdata

Vooral de ervaring van de deelnemers van de AVO laat zien dat het belangrijk is zo vroeg mogelijk te 

starten. Dit kan zodra de toewijzing naar een gemeente van een vergunninghouder bekend is. 

 Een goed is deanaloge ‘blauwe COA map’, waarin al een basis portfolio is aangelegd 

 (daarin mag ook 1 diploma gewaardeerd worden door DUO).

5. Meertalig digitaal platform

Er is gebruik gemaakt van een meertalig digitaal platform waarin het eigenaarschap is 

vormgegeven. Daarvoor is de website www.meedoeninnederland.nl vastgelegd, welke als basis 

 dient voor de ePortfolio-omgeving.
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6. Kennismaken met arbeidsmarkt(cultuur) in Nederland

Er is binnen de pilot geschikt materiaal ontwikkeld en toegepast voor kennismaking van de 

 vergunninghouder met de arbeidsmarkt en met de cultuur van werken in Nederland.

Voor het toegankelijk maken van de arbeidsmarkt zijn meertalige vragenlijsten ontwikkeld 

(zie bijlage 2). De vragen hebben vooral betrekking op werknemersvaardigheden, houding, gedrag 

en cultuur binnen de Nederlandse arbeidsmarkt.

Door het inzetten van een ‘open’ webapplicatie is LDC ( https://www.ldc.nl/beroependatabase-

loopbaantest-studiekeuzetest) in de gelegenheid gesteld te koppelen . In combinatie hiermee is aan 

het platform de zogenoemde ‘foto-test’ toegevoegd. Deze test is zeer constructief gebleken om 

deelnemers te confronteren met ‘hoe werk er uit ziet’ in Nederland. Zie voor een resultaat hiervan 

bijlage 5.

 De uitslag is met deelnemers besproken door de projectmedewerker.

7. Vanwege tijd niet uitgevoerd

Niet alle plannen zijn vanwege de looptijd van de pilot uitgevoerd, maar ze zijn wel de moeite waard 

om te benoemen.

 • Aansluiting maken op de uitvoering van de Wet op de Taaleis, welke via een meerjarig 

contract met de Twentse gemeenten is belegd bij het ROC van Twente. Het ROC van 

Twente is bekend met en maakt ook van ePortfolio’s die voldoen aan de NEN en die 

uitwisselbaar zijn. De vergunninghouder kan met zijn ePortfolio hier naadloos op inhaken.

 • Samenwerken met het Leerwerkloket Twente. Indien er sprake is van laagdrempelige 

   adviezen en toegang tot scholing en werk loopt dit via het Leerwerkloket Twente. 

   De verwachting is dat vrijwel iedere vergunninghouder op enig moment in het participatie traject 

te maken krijgt met leren, bij voorkeur in combinatie met werken.

   In dit verband is in de software een procesgang voor de monitoring door een medewerker van 

het Leerwerkloket gemaakt (zie bijlage 6).
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Aanbevelingen ePortfolio Meedoen Statushouders

1. Zet in de arbeidsmarktregio Twente het ePortfolio Meedoen in vanaf de start binnen het AZC tot 

aan afronding van het traject van inburgering, onderwijs of werk, met als doel:

 •  Een ononderbroken traject met warme overdrachtsmomenten, zonder verlies van informatie.

 •  De statushouder beschikt over een ePortfolio met een actueel CV en waarin verder alle 

    andere, voor het traject, relevante gegevens zijn verzameld en zichtbaar zijn gemaakt.

 • Eigenaarschap bij de statushouder.

2.   Maak regionale afspraken over de inrichting van het ePortfolio, maar laat voldoende ruimte aan 

medewerkers van organisaties voor hun vorm/inrichting van regionale en lokale begeleiding en 

 testen.

3.   Richt, onder aansturing van het Werkplein/LWL, een kleine maar krachtdadige projectorganisatie 

in, die de invoering van het ePortfolio Meedoen Statushouders gaat aanjagen en ondersteunen 

   conform het projectplan doorontwikkeling pilot Meedoen. De opdracht is dat na 2 jaar het 

 ePortfolio is ingebed in de regionale infrastructuur.

Doorontwikkeling pilot ePortfolio Meedoen Statushouders

Het voorstel is de pilot Meedoen door te ontwikkelen voor de regio Twente. Het LWL krijgt van de ge-

meenten (Board?) de opdracht dit verder uit te werken en uit te voeren.

Hiervoor is nodig:

• Een ingericht ePortfolio, afgestemd op de regio Twente

• Afstemming met regionaal betrokken partijen als COA, Vluchtelingenwerk, onderwijs en provincie.

• In overleg met betrokken partijen een aanpak voorinvoering per subregio/gemeente waar het gaat 

om:

 o   Lokale inkleuring van het ePortfolio

 o   Voldoende getrainde medewerkers

• Een moderator voor het aanjagen en entameren van het gebruik en de toepassing van het 

       ePortfolio.

• Instructie en training voor begeleiders.

• Inrichting en beheer van de ePortfolio’s.
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Bijlage 1: voorbeeld van een ePortfolio Meedoen in Nederland
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Bijlage 2: vragenlijst goed werknemerschap 
 
Goed Werknemerschap | Good employee behavior | سلوك الموظف جيدة 
Maak kennis met de cultuur op de Nederlandse arbeidsmarkt. Met behulp van deze vragenlijst kunt u kennis 
maken met de verwachtingen die werkgevers in Nederland hebben van hun medewerkers. Het gaat hierbij niet 
over kennis en kunde maar over het gewenste gedrag.  

Get to know the culture on the Dutch labour market. Using this questionnaire you can meet the expectations wich 
employers in the Netherlands have in relation to their employees. It is not about knowledge and skills but about 
the desired behavior. 

ٌة التو ٌمكنن تلب ٌان  هذا االستب ها لٌست التعرف على الثمافة فً سوق العمل الهولندي. باستخدام  ها. أن ٌ ما ٌتعلك بموظف ٌ هولندا ف لعات والتً ٌكون أرباب العمل فً 
 .حول المعارف والمهارات ولكن عن السلون المطلوب

  

  

Sociale Vaardigheden 

Taalbegrip • Persoonlijke Hygiene • Omgevingssensitiviteit • Algehele houding 

 Ik praat duidelijk zodat anderen me goed kunnen verstaan | I talk clearly so others can understand me 
well |   ٌدا ً ج ٌن من فهم  أنا أتكلم بشكل واضح حتى ٌتمكن االخر

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik ken genoeg woorden om uit te leggen wat ik bedoel. Anderen begrijpen me dan ook. | I know 
enough words to explain what I mean. Others understand me.  ٌع ٌه، ولٌستط ً من الكلمات لشرح ما أعن لدي القدر الكاف
ٌدا   ً ج ٌن من فهم  االشخاص االخر

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als iemand mij iets uitlegt begrijp ik het snel | If someone explains me something I understand it fast | 
ٌع فهمه بسرعة ً أحد االشخاص شٌئا  ما فأنا استط  إذا شرح ل

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als het nodig is draag ik kleding die wordt voorgeschreven | If it is necessary I wear clothing that is 
prescribed | ً  إذا كان من الضروري أقوم بارتداء زي العمل الرسم

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik let op mijn hygiene en verzorg mijzelf goed | I watch my hygiene and take care of myself well |  اهتم أنا 
ٌد ً بشكل ج نً بنفس ٌة واعت تً الشخص  بنظاف

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik een afspraak heb houd ik rekening met mijn kleding en uiterlijk. (ik doe bijvoorbeeld piercings 
uit) | If I have an appointment I consider about my clothes and my appearance | إهتم إذا كان لدي موعد ما 

ٌل ابم سً على سب جً ومالب ظهري الخار  
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Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik houd rekening met anderen in mijn omgeving | I consider others in my area |  أنا أخذ بٌعن االعتبار األشخاص
ً ٌط ً مح ٌن ف  الموجود

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik merk het snel als er iets met iemand anders aan de hand is en probeer dan te helpen | I notice 
quickly if something's wrong with someone else and then try to help |  أالحظ بسرعة إذا أصاب أحد األشخاص شٌئا أنا
 ما وأحاول مساعدته

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik kan goed naar anderen luisteren, als ik iets niet snap vraag ik om uitleg | I can listen to others well, 
if I don't get something I ask for explanation | ً ٌن، وإذا لم أفهم شئ ما، أسأل من أجل أن ٌشرحه ل ٌع األصغاء لألخر  أنا استط

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik gedraag me altijd correct naar collega’s ook als ik geen goed humeur heb | I always behave 
correctly to colleagues even if I am not in a good mood | ٌئ ً، حتى إذا كنت بمزاج س ٌد مع زمالئ  أنا اتصرف بشكل ج

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik in een groep werk houd ik anderen niet van hun werk | When I'm working in a group I don't keep 
others from doing their work | ٌن عن عملهم إذا كنت أعمل مع مجموعة من األشخاص ٌق األخر  ال أع

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ook als ik mijn werk niet zo leuk vind doe ik mijn best het goed te doen | Even if I don't like my work I 
do my best to do it right |ٌد ٌام به بشكل ج  حتى لو كنت ال أحب العمل الذي أقوم به، ابذل قصارى للق

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Hier hebt u de mogelijkheid om 1 van de bovenstaande vragen toe te lichten | Here you have the 
possibility to explain your answer to one of the above questions | ٌح إ ٌة توض ٌك إمكان جابتك عن أحد األسئلة هنا لد
 :عاله

 

Motivatie 

Energieniveau • Doorzettingsvermogen • Flexibiliteit • Discipline 

 Ik eet regelmatig en gezond | I eat regular and healthy |أنا أكل بانتظام وبشكل صحى 

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 
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 Ik neem regelmatig de tijd om even uit te rusten, zodat ik de hele dag fit blijf | I regularly take the time 
to have a rest, so I'll stay fit all day |حة، كً أبقى الٌوم كله فً حالة نشاط تً ألخد قسط من الرا ظٌم وق  أقوم بتن

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik heb vaste tijden voor naar bed gaan en opstaan | I have fixed times for going to bed and getting up 
د محدده للنوم و االستٌقاظ| ٌ  لدي مواع

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik sport en beweeg regelmatig | I sport and exercise regularly | ٌة والحركة بشكل منتظم ٌاض ٌن الر  أقوم بالتمار

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik zie dat er werk ligt dan doe ik het ook al is het me niet gevraagd | When I see work being 
unfinished I finish it even if I'm not asked to |عمل ما أقوم بفعله ,حتى إذا لمٌ تم طلب ذلك ن هناك  ٌت أ  إذا رأ

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik probeer in mijn werk anderen ook enthousiast te maken | In my work I also try others too be excited 
ً مكان العمل| ٌن ف ٌن متحمس  أحاول إن إجعل األخر

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik stop pas met werken als het klaar is | I only stop working when it's done | أتوقف عن العمل فقط إذا انهٌته 

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ook als ik het druk heb blijf ik enthousiast en gemotiveerd | Even if I'm under pressure, I remain 
enthousiastic and motivated | حتى إن كنت مشغول جدا  أبقى متحمس و مندفع 

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als omstandigheden veranderen kan ik me makkelijk aanpassen | If conditions change, I can easily 
adjust.ٌف معها بسهولة ٌع أن أتك ٌرات الظروف استط  إذا تغ

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik sta open voor nieuwe ideeën om mijn werk zo goed mogelijk te doen.  ًل ٌدة ألقوم بعم أنا منفتح على االفكار الجد
 على أفضل وجه ممكن

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik merk zelf wanneer ik mijn werkwijze moet aanpassen om het doel te bereiken. لً أن أعدل ً متى ع أالحظ بنفس
ً لً حتى احقق هدف  طرٌقة عم

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 
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 Ook als het even tegenzit zet ik door om mijn doel te bereiken. ا وجدت المصاعب أتابع ما أقوم به حتى احقق كذلك إذ
ًف هد  

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik meld me alleen ziek als ik echt niet kan werken. ٌع العمل حقا ٌة فقط إذا كنت ال استط  اطلب إجازة مرض

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik doe er alles aan om op tijd op mijn werk te zijn. مكان العمل فً الوقت المحدد ً  أفعل كل شئ ألكون ف

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Hier hebt u de mogelijkheid om 1 van de bovenstaande vragen toe te lichten.  ٌح إجابتك عن ٌة توض ٌك إمكان هنا لد
 :أحد األسئلة عاله

 

Arbeidsvaardigheden 

Omgaan met kritiek • Omgaan met hiërarchie • Afspraken nakomen • Werktempo 

 Ik heb er geen moeite mee als iemand kritiek op mijn werk heeft. ً ن هناك من ٌنتقد عمل  لٌست لدي مشكلة اذا كا

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Bij aanwijzingen om mijn werk te verbeteren luister ik en volg deze op.  ً ٌن عمل ٌمات من أجل تحس أتابع واستمع للتعل
 إن وجدت

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ook al heeft iemand kritiek op mijn werk, ik blijf mijn best doen het gestelde doel te bereiken.  حتى لو كان
ًل، أبقى ابذل قصارى جهدي لتحٌقق الهدفشخص ما  ٌنتقد عم  

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik accepteer makkelijk een baas/chef boven mij. ٌر ٌس أو مد  أنا أتقبل بسهولة العمل تحت إمرت رئ

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik snap dat ik niet altijd vrij kan krijgen wanneer ik dit wil.ٌد ٌع الحصول على إجازة من العمل متى أر نً ال استط  اتفهم ان

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 
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 Ik begrijp dat soms het belang van de organisatie belangrijker is dan die van het individu.  بعض ً اتفهم إنه ف
ٌة هم من المصلحة الفرد ٌان بأن مصلحة المنظمة أو الشركة أ  االح

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik ergens werk snap ik snel hoe de organisatie in elkaar zit (wie is waarvoor verantwoordelijk). ( إذا
ن هو المسؤل ٌ ٌع أن اتفهم وضع الشركة )ومن و إ ً مكان ما استط  كنت أعمل ف

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik beloof alleen maar dingen die ik waar kan maken. ٌع أن أفعلها فقط تً استط ٌاء ال  أن أعد باالش

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik iets beloof dan doe ik het ook. ت شٌئا  أفعله إٌضا  إذا وعد  

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik werk goed door maar zorg ook dat de kwaliteit goed is.   ٌدة أٌضا ة العمل ج ٌ ٌد ولكن أتأكد من أن نوع  أنا أعمل بشكل ج

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Mijn werktempo is zo dat de afgesproken ‘aantallen’ gehaald worden.  ٌه سرعة العمل تكون ضمن المعدل المتفق عل
 لتحٌقق األرقام المحدده

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Hier hebt u de mogelijkheid om 1 van de bovenstaande vragen toe te lichten.  ٌح إجابتك عن ٌة توض ٌك إمكان هنا لد
 :أحد األسئلة عاله

 

Leerhouding 

Nieuwsgierigheid • Zelfstandigheid • Samenwerken 

 Ik heb altijd belangstelling voor collega’s en de manier waarop zij hun werk doen.  أنا دائم األهتما م بزمالء العمل
ً ٌتمون عملهم بها  و الطرٌقة الت

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik iets nieuws heb geleerd gebruik ik dit gelijk in mijn werk. ً ة فً عمل  إذا تعلمت شٌئا جٌددا، أقوم باستخدمه مباشر

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 
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 Ik houd altijd mijn kennis bij, bijvoorbeeld in vakbladen of door trainingen.  ٌل ً على سب ٌر معارف أقوم دائما  بتطو
ٌب ٌق المجالت و التدر  المثال عن طر

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik kan mijn werk goed zelfstandig uitvoeren.  لً على أكمل وجه و بشكل نً أن أقوم بعم مستقلٌمكن  

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik heb genoeg zelfvertrouwen als het gaat om het uitvoeren van mijn werk.  من الثقة بالنفس عندما ً ٌكف لدي ما 
ًل  ٌتعلق األمر بتنٌفذ عم

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik ben trots als ik mijn werk gedaan heb en ben niet bang voor het oordeel van anderen.  ً أكون فخورا  بعمل
ٌن  الذي أتممته، وال أخاف من حكم األخر

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik ergens werk wil ik de organisatie kennen en weten waar deze voor staat.  ٌد أن ً مكان ما، أر إذا كنت أعمل ف
 أتعرف على تلك المنظمة .ومعرفة ما تمثله هذه المنظمة

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Als ik ergens werk verdiep ik me in de regels en afspraken van de organisatie, ً ً مكان ما أتعمق ف إذا عملت ف
ا فً المنظمة  القواعد واألنظمة المعمول به

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ik werk graag samen met collega’s om een optimaal resultaat te behalen.  ٌق أحب العمل مع الزمالء من أجل تحق
 أفضل النتائج

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Ook al is iemand niet mijn ‘type’ dan kan ik nog met hem/haar samenwerken.  ً ٌختلف عن حتى لو كان شخص ما 
ٌع العمل معه /معه فً الطبع استط  

Niet van toepassing Beetje van toepassing Meestal van toepassing Volledig van toepassing 

 Hier hebt u de mogelijkheid om 1 van de bovenstaande vragen toe te lichten.  ٌح إجابتك عن ٌة توض ٌك إمكان هنا لد
 :أحد األسئلة عاله
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Bijlage 3. Evaluatie voor begeleider 
Voorliggende activiteiten 

 Uit welk land is de deelnemer afkomstig. 

 

 Is de deelnemer voorgelicht over wat er nodig is om mee te kunnen doen in Nederland 

Nee Ja 

 Wie heeft de voorlichting gegeven? 

 

 Is de deelnemer gealfabetiseerd (lezen en schrijven)? 

Nee Ja 

 Zo ja, in welke taal of talen? 

 

 Is er enige sprake van digitale vaardigheid?  

Nee Ja 

 Heeft de deelnemer de beschikking over een computer?  

Nee Ja 

 Denkt de deelnemer snel te kunnen participeren in de Nederlandse arbeidsmarkt?  

Nee Ja 

 Zo ja, geef dan aan welke argumenten de deelnemer hiervoor heeft?
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www.meedoeninnederland.nl vanuit het perspectief van de nieuwkomer 

 Begrijpt de deelnemer wat een ePortfolio is? 

Nee Ja 

 Begrijpt de deelnemer wat hij/zij er mee kan? 

Nee Ja 

 Is de software gemakkelijk te begrijpen door de deelnemer? 

Nee Ja 

 Heeft de deelnemer zelfstandig gegevens in kunnen voeren? 

Nee Ja 

 Is er weerstand tegen het invullen van gegevens? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

 Is meerwaarde van het vullen de ePortfolio duidelijk voor de deelnemer? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

 Kan de deelnemer de ldc beroepentest invullen? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 
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Toelichting: 

 

 Is gelukt de blauwe COA map te digitaliseren? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

 Is de deelnemer in staat om 'wat kan ik' in het ePortfolio op te nemen bij Werkervaring? 

Nee Ja 

 Is het de deelnemer gelukt om de werknemersvaardigheden in te vullen? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

 Is het de deelnemers gelukt om 'wat wil ik en waarom wil ik dit' te formuleren? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

 Ontstaat er een eerste beeld van 'de arbeidsmarktcultuur' bij de deelnemer? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 
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Toelichting: 

 

 Biedt de verzamelde informatie zicht op de kwaliteiten? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

 Is het mogelijk om een CV te maken of een showcase? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

  

www.meedoeninnederland.nl bezien vanuit de financier. 

 Levert de inzet van ePortfolio bij deze deelnemer informatie op voor verwijzers? 

is niet van toepassing is een beetje van toepassing is van toepassing is geheel van toepassing 

Toelichting: 

 

 Zo ja, welke informatie? 
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 Ontstaat er een persoonsprofiel van de deelnemers? 

Nee Ja 

 Hoeveel tijd kost het om een goed ePortfolio te maken samen met deze deelnemer. 

 

 Hoe kijk jij aan tegen de verhouding inspanning/tijd/kosten bij deze deelnemer? 

 

 Zie je meerwaarde wanneer statushouders in de Regio Twente in bezit zijn van ePortfolio? 

Nee Ja 

 Zo ja, welke meerwaarde? 

 

en voor wie is die meerwaarde? 
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Bijlage 4. Overdrachtsformulier 
Persoonsgegevens 

 Ruimte voor pasfoto 

 

 Voornaam 

 

 Achternaam 

 

 Man/Vrouw 

 

 BSN 

 

 Burgerlijke staat 

 

 Gezinshereniging aangevraagd 

Nee Ja 

 Status gezinshereniging 

 

 Religie 

 

 geboorte datum 
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 Land van herkomst 

 

 Digid 

Nee Ja 

Voorinburgering-gegevens 

 Voorinburgering gevolgd 

Nee Ja 

 Taallest NL niveau laag/midden/hoog 

 

 Taalles NL voldaan/niet voldaan/onbekend 

 

 Taaltest NL gedaan 

Nee Ja 

 Taaltest NL datum en niveau 

 

 KNM voldaan/niet voldaan/onbekend 

 

 In bezit van ePortfolio 

Nee Ja 

 Link naar ePortfolio 

 

 DUO lening aangevraagd 

Nee Ja 
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 DUO lening toegekend 

Nee Ja 

 Waardering diploma aangevraagd 

Nee Ja 

 Waardering diploma ontvangen 

Nee Ja 

 Indicatie diploma aangevraagd 

Nee Ja 

 Indicatie diploma ontvangen 

Nee Ja 

 Contact UAF 

Nee Ja 

 CV 

Nee Ja 

 Computerles gevolgd 

Nee Ja 

 Type computerles 

 

 Sport 

 

 Netwerken 

Nee Ja 

 Omschrijving netwerken
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 Stage 

Nee Ja 

 Omschrijving stage 

 

 Werk 

Nee Ja 

 Omschrijving werk 

 

 Vrijwilligerswerk 

Nee Ja 

 Omschrijving vrijwilligerswerk 

 

 Werk leer traject 

Nee Ja 

 Omschrijving werk leer traject 
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Start inburgering 

 Wanneer 

 

 Welk instituut 

 

Onderwijsgegevens land van herkomst 

 Opleiding/studierichting/diploma 

 

 Computerervaring 

Nee Ja 

 Omschrijving van de computerervaring 

 

 Beheersing talen 

Nee Ja 

 Nederlands mondeling en/of schriftelijk 

 

 Engels mondeling en/of schriftelijk 
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 Arabisch mondeling en/of schriftelijk 

 

 Tygrinia mondeling en/of schriftelijk 

 

 Turks mondeling en/of schriftelijk 

 

 Frans mondeling en/of schriftelijk 

 

 Een andere taal mondeling en/of schriftelijk 

 

Werkgegevens land van herkomst 

 Beroep 

 

 Omschrijving van het beroep 

 

Toekomstig werk/ opleiding 

 Werk 

 

 Opleiding 
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 Beroepskeuze/test uitgevoerd 

Nee Ja 

 Uitslag 

 

 Bijzonderheden 

 

Overige gegevens 

 Competenties/houding 

 

 Bijzonderheden 

 

Gegevens vanuit de 6 domeinen 

 Domein 1: zelfzorg 
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 Domein 2: dagstructuur 

 

 Domein 3: sociaal netwerk 

 

 Domein 4: persoonlijk welbevinden 

 

 Domein 5: externe contacten 

 

 Domein 6: toekomstplanning 

 

 Overige informatie 
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Informatie VWN 

 Gezinshereniging aangevraagd 

Nee Ja 

 Procedure gestart 

Nee Ja 

 Datum procedure gestart 

 

 Datum procedure beeindigd 

 

 Reden beeindiging 

 

 Gezinshereniging 

 

 Kans van slagen 

 

 Termijn 
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 Toelichting 

 

 Ruimte voor handtekening bewoner 

 

 Ruimte voor handtekening medewerker 

 

 

Antw oorden opslaan
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Bijlage 5. Voorbeeld foto interesse test 

 

Voorbeeldvragen 
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Het testresultaat 
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Bijlage 6. Voorbeeld procesgang  
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Bij het samenstellen van deze rapportage hebben we gestreefd naar 
volledigheid en juistheid van alle gegevens. Mocht ondanks deze 

inspanningen de informatie of de inhoud van deze rapportage onvolledig en 
of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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