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• Onderzoek duale trajecten taal en werk

– Schetsen verscheidenheid duale trajecten

– Inspirerende voorbeelden

– Werking en resultaten

– Succesfactoren en randvoorwaarden



Duale trajecten:

Gericht op taal en betaald werk

(grote) afstand tot arbeidsmarkt

Korte afstand tot 

arbeidsmarkt

Gericht op 

taal en 

opleiding

• Aandacht voor taal en (betaald) werk

• Gericht op statushouders met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt



• Telefonische interviews met projectleiders van 20 

duale trajecten

Verdiepende casestudies bij

7 duale trajecten





Inrichting werktaalstage

• 3 maanden stage bij reguliere werkgever

• Met behoud van uitkering

• Parallel aan inburgering

Doel en meerwaarde

• Oefenen met Nederlandse taal

• Werknemersvaardigheden opdoen

• In praktijk inzetbaarheid op arbeidsmarkt ervaren



Hoge eisen, smallere toegankelijkheid

Opleiding / ervaring in sector

Taalniveau B1

Taalniveau A2

Beetje Nederlands spreken

Motivatie

Lage eisen / brede toegankelijkheid

Motivatie

Beetje Nederlands spreken

Taalniveau A2

Taalniveau B1/B2

Opleiding / ervaring in sector

• Variatie in ingangseisen voor duale trajecten

• Meer eisen  minder breed toegankelijk

• Bedrijfsleven: hogere eisen

• ROC’s: verschillende niveaus

• Re-integratie: lagere eisen, voorbereidende trajecten



Participatie
Zelfvertrouwen en 

zelfredzaamheid

Tijdswinst TaalbeheersingAa



Verschillende typen kosten

• Behoud van uitkering (gemeente)

• Loonkostensubsidie (gemeente)

• Kosten taalcursus (DUO lening statushouder)

• Trajectkosten (gemeente / roc / werkgevers / overig)

• Overige kosten





• Beperkte regie over inburgering

• Financiering trajecten door gemeenten onzeker

• Onvoldoende (financiële) prikkel deelnemers om te werken

• Achterblijvende participatie van vrouwen

• VCA struikelblok door taalbarrière





Promo: https://www.youtube.com/watch?v=JXiuo_Uj7BI

Vanaf 1 januari 2019 gratis  te volgen op de nieuwe website WERK-portal.nl

Al benieuwd? vraag een inlog aan bij SBCM door te mailen naar werkportal@sbcm.nl

https://www.youtube.com/watch?v=JXiuo_Uj7BI
mailto:werkportal@sbcm.nl


Duaal traject in de logistiek

Opdrachtgever: gemeente Eindhoven

Uitgevoerd door Vluchtelingenwerk en Manpower



• Het werven, opleiden en bemiddelen naar werk van minimaal 

20 vergunninghouders, die woonachtig zijn in de gemeente 

Eindhoven en in een uitkeringssituatie zitten.



• Werving

• Intake  

• Speedmeet, vervolgens presentatie en rondleiding bij logistieke klant 

Manpower

• Workshops, 6 verzorgd door Vluchtelingenwerk

• E-learning, ter voorbereiding op de training MLA (Manpower Logistics Academy)

• Training, 4 dagen theorie en praktijk (MLA), deelnemers behalen veiligheids-

en/of vakbekwaamheidscertificaat

• Bemiddeling door Manpower richting betaald werk



• Samenwerking gemeente Eindhoven, Manpower en Vluchtelingenwerk. Zeer 

betrokken en gemotiveerd om van dit traject een succes te maken.

• Werving: voldoende deelnemers

• Opkomst workshops en training MLA (groepsgevoel)

• Plaatsing bij opdrachtgevers 



• Verwachtingen tussen vergunninghouders aan de ene kant en gemeente, 

Vluchtelingenwerk en Manpower aan de andere kant (communicatie)

• Minimaal taalniveau om E learning en training te kunnen volgen (A2)

• Combinatie inburgering en betaald werk

• Financiële ‘gevolgen’ als vergunninghouder aan het werk gaat

• Uitstroom tijdens plaatsing



• Duidelijke communicatie vooraf richting vergunninghouder over verwachtingen 

betreffende het traject 

• Taalniveau minimaal A2 en extra begeleiding tijdens E learning

• Bij voorkeur vergunninghouders die klaar zijn met de inburgering in verband met 

werktijden, Manpower probeert meer mogelijkheden te creëren voor parttime werk 

• Betrekken inkomensspecialist voor uitleg gevolgen als men aan het werk gaat

• Meer aandacht voor NAZORG om uitval tijdens eerste maanden te voorkomen



Cijfers

• Aantal vergunninghouders gesproken: 45

• Aantal vergunninghouders overgebleven na intake: 30

• Gestart met workshops: 27

• Workshops afgemaakt: 25

• Aantal vergunninghouders opgeleid door MP: 22

• Aantal vergunninghouders aan het werk: 17 (73%)

• Aantal vergunninghouders gestopt en nog werkzoekend: 4

• Aantal vergunninghouders nooit gewerkt en nog werkzoekend: 4





Maak een ruwe schets voor eigen duaal traject

1. Subdoelgroep

2. Sector

3. Invulling contextueel taalaanbod

4. Combinatie met inburgering? 

5. Welke partners betrekken? Financiering? 



Adriaan Oostveen

Medior onderzoeker

Regioplan

adriaan.oostveen@regioplan.nl

Annemarie Trommar

Teamleider arbeidsparticipatie

VluchtelingenWerk Zuid-Nederland

atrommar@vluchtelingenwerk.nl

Dank voor uw aandacht!

mailto:adriaan.oostveen@regioplan.nl
mailto:adriaan.oostveen@regioplan.nl


• Presentaties beschikbaar op dinsdag 27 november

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen 2019

– 14 maart - 27 juni - 7 november

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



