
Werken aan werknemersvaardigheden 

met gratis e-learnings in de 

WERK-portal.nl
Paula Mensink van SBCM (de WERK-portal.nl is een product van SBCM en Cedris)

Annette Steketee en Linda Wanders van Rijnvicus (Rijnvicus zet de e-learnings in voor cliënten)



SBCM, Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid

Cedris, Brancheorganisatie voor sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie

Vanaf 1 januari 2017 intensieve samenwerking. Eind maart 2019 lancering van online 

Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid: WWW.INCLUSIEFWERKT.NL

Doel: bijdragen aan passend, betaald en duurzaam werk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.

SBCM en Cedris, aanbieder van de WERK-portal.nl



Website met online programma’s waarmee laagopgeleiden met een afstand tot de 

arbeidsmarkt zelfstandig of onder begeleiding hun (werk)vaardigheden kunnen 

verbeteren.

Doel: kansen vergroten op (behoud van) betaald werk.

Thema’s:

• Werk zoeken en Solliciteren

• Aan het werk 

• Taal en werk 

• Omgaan met de computer en social media

Filmpje: https://www.youtube.com/embed/IZzYkuhDfs8

Wat is de WERK-portal.nl

https://www.youtube.com/embed/IZzYkuhDfs8


• Deelnemer kan groot deel zelfstandig doorlopen en krijgt daarbij feedback op de 

keuzes die hij/zij maakt.

• Ook geschikt voor deelnemers die slecht/niet kunnen lezen: alles voorzien van 

audio-ondersteuning.

• Situaties worden concreet en herkenbaar door foto’s en video’s.

• Het leren wordt interactiever en afwisselender.

• Resultaten en voortgang worden automatisch bijgehouden (bij gebruik van inlog).

Voordelen van online leren



• Ontwikkeling draagt bij aan een duurzame plaatsing en bespaart kosten.

• WERK-portal.nl is gratis beschikbaar.

• E-learning kan flexibel ingezet worden.

 Individueel of in groepsverband

 Zelfstandig of begeleid

 In combinatie met andere (eigen) leermiddelen

 24/7 en op elke plek waar een pc of tablet is met internetverbinding

Voordelen voor organisaties  



Te vinden op de WERK-portal.nl onder de knop ‘Voor Organisaties’:

PR-materialen: filmpjes, posters, flyers, banner, certificaat.

Handleidingen: met achtergrondinformatie per programma. 

Handreikingen: met gespreks- en werkvormen (blended leraning)

Extra materialen voor organisaties



Meer informatie

• Website: www.WERK-portal.nl

• E-mail: werkportal@sbcm.nl

• Volg de LinkedIn-groep over de WERK-portal

• Volg ons op facebook.com/sterkaanhetwerk

http://www.werk-portal.nl/
mailto:werkportal@sbcm.nl


Annette Steketee, teamleider Diagnose & Trajecten
Linda Wanders, participatiecoach 

Ervaringen van Rijnvicus met e-learning



De Vicus

Een Vicus was in de Romeinse tijd een nederzetting met handwerkers en handelaren, een soort van handels- en ontmoetingsplaats. 

Rijnvicus wil deze ontmoetingen ook bieden. Een ontmoeting van en tussen inwoners, werkzoekenden, werkgevers, onderwijs en ander 

partners

De Rijn

Het voorvoegsel Rijn staat voor het werkgebied van Rijnvicus, de Rijnstreek. Het werkgebied bestaat uit de gemeenten Alphen aan den 

Rijn, Kaag & Braassem en Nieuwkoop. 

Rijnvicus nu

Is ontstaan door samenvoeging van:

• de voormalige SWA

• de re-integratieafdeling van het Serviceplein

• het Werkgeversservicepunt

Ons motto

Rijnvicus: wegen naar werk

Waar staat Rijnvicus voor



Wat doet Rijnvicus



Inzet van e-learning

Wsw/Nieuw beschut/Wajong

• Individueel Ontwikkelingsplan 

• Embedded Learning: E-learning ter ondersteuning van ontwikkeling 

en/of opleiding.

• Voorbereidingstraject op Detacheren

BAB/Uitkeringsgerechtigden waaronder statushouders

• Trajectplan

• In relatie tot vraag in de markt, passend bij interesse, opleiding en 

ervaring



Man, 28 jaar, Ethiopië, sinds oktober 2015 in Alphen aan 

den Rijn, 

2016: interne leerwerktrajecten Groenvoorziening, 

Catering/Ruilwinkel, 

2017/2018: externe leerwerktrajecten bij taalschool en 

Metechnica, gestart met e-learning op 25 mei 2018…. 

Casus
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• Eind 2018 aangemeld voor VCA, begin 2019 geslaagd 

voor VCA,

• week 9 proefdraaien, 

• week 10: EEN FT-CONTRACT!! bij een installatiebedrijf via 

Metechnica

Resultaat:



• Doen: laten oefenen met modules in lijn van interesses, genoeg 

mogelijkheden!

• Laten: verantwoordelijkheid voor ontwikkeling zoveel als 

mogelijk bij kandidaat (WERK-portal.nl: niet meer volgen)

• Onthouden: e-learning is ondersteunend, samenwerking alle 

partijen en kandidaat!!

Doen, laten, onthouden!!



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 19 maart op 

www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019: 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



