Het project ‘In de Zorg - Uit de Zorgen’ is een project dat erkende
vluchtelingen probeert te begeleiden naar een baan of stage in
de zorgsector in de Euregio Maas-Rijn met steun van het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg EMR V-A subsidie),
de provincies Belgisch Limburg en Nederlands Limburg en de
Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Ook Human Capital agenda
zorg van provincie Zuid- en Midden-Limburg staat in voor een deel
van de financiering van het project.

Het project is onderverdeeld in 6 werkpakketten. Dit verslag is het resultaat van de afsluiting van het derde werkpakket. Waar het eerste werkpakket
een beschrijving gaf van de huidige toestand - “AS IS”, geven werkpakketten 2 en 3 een beschrijving van de gewenste toestand - ‘TO BE’.
In werkpakket 3 beschrijven we welk traject een vluchteling moet afleggen om met succes in de zorgsector aan de slag te kunnen en hoe we
deze vluchteling kunnen laten kennismaken met en enthousiasmeren voor zorgberoepen.
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Beoogde doelstellingen en methode
Vanuit de aanbevelingen van WP1 werden een aantal actiedomeinen aangestipt. Om deze te verwezenlijken werden 3 werkgroepen
opgericht: werkgroep begeleiding, werkgroep trajecten en werkgroep handleiding. Er werd rond volgende actiedomeinen gewerkt:

Opstellen van een
screeningsmodel om
potentiële deelnemers
voor het project te
identificeren.

Samenstellen
van een
opleidingspakket:
Taal in de zorg.

Uitwerken van een
methode voor de
begeleiding van de
vluchtelingen.

Actiedomeinen

Opstellen van een
introductieleidraad.

Ontwikkelen van een
ervaringstraining waarbij de
deelnemers de omgeving
bekijken door de ogen van
de zorgbehoevende.

Ontwikkelen van een
workshop ‘Goed
werknemerschap’
(Rechten en plichten van
een werknemer).
Uitwerken van een assesment methode.

RESULTAAT
Werkgroep begeleiding
	
1 Op basis van bestaande begeleidingsstrategieën in de verschillende organisaties werd een ‘best practice’ begeleidingsstrategie
voor vluchtelingen ontwikkeld. Ook werd er een functieprofiel van ‘de vluchtelingen begeleider’ opgesteld met daarin: de
functievereisten, taakomschrijving en functieprofiel. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar het volledige rapport op
onze website.
	
2 De nood aan een overzichtelijke leidraad voor de begeleiding van de vluchtelingen werd vastgesteld. De werkgroep startte dan
ook aan de ontwikkeling van een begeleidingsmapje. Als model geldt het ‘Begleitheft für den (Wieder-)Einstieg in den Beruf’, dat
‘BildungsForum Lernwelten’, ontwikkeld door mevr. Klotz Groeneveld. Auteursrechtelijke toestemming werd reeds verkregen.

Werkgroep trajecten
De partners ontwikkelden hier bijkomende kwalificatieacties (in een voortraject) opdat een vluchteling met succes in de zorgsector aan
de slag kan. Het onderstaande stroomschema geeft aan welke 9 elementen best aanwezig zijn in een dergelijk (voor)traject. Sommige
van deze elementen zijn essentieel, anderen worden meer als modulaire opties beschouwd (afhankelijk van de context – ‘de vluchteling’
en ‘het land waarin hij zich bevindt’). Het vervolg op dit voortraject wordt in elk land anders uitgevoerd.
Begeleiding
Prikkeling

PERCEPTIE

1

Screening
Is de kandidaat
geschikt voor het
traject?
2

Verder verwijzen naar
andere instanties
(Afhankelijk van land)

NEE
JA
Voortraject:
3 Ervaringstraining
4 Taal in de zorg
5 Snuffelstage
6 Werknemersvaardigheden
• Goed werknemerschap
• Solliciteren
• ICT-vaardigheden
7 Training leren-leren

8

9

NEE
Gestructureerd assessment:
Is zorg iets waarin de kandidaat
wil werken/ een opleiding wil
volgen?
Kijken, welk baan/ opleiding
geschikt is voor de kandidaat

JA

Start opleiding/ baan

Bij elk van deze 9 elementen horen aansluitende methodieken, tools en tips, die men in het volledige rapport en op onze website kan
terugvinden. Deze worden onderverdeeld in basisinformatie en extra modulaire opties. Wij geven hier enkele voorbeelden maar voor
een volledig overzicht verwijzen we naar het rapport en onze website.
1 Prikkelen: minimum informatie geven over zorgberoepen - extra: prikkelstages, bezoeken, rollenspelen
2 Screenen: minimum screening (een screeninglijst wordt aangereikt) – extra: screening op werkervaring
3 Ervaringstraining: basistraining met rollenspelen om fysieke beperkingen te laten ervaren - extra: trainingen die zich ook richten op
	
psychische en socio-emotionele aspecten van zorg.
4

Taal in de zorg: startniveau Nederlands/Duits – extra: taal coaching op werkvloer

5

Stage/Verkenning: snuffelstage van 1 dag – extra: langere stage, vrijwilligerswerk

6 Werknemersvaardigheden: basisvaardigheden (hoe presenteer je jezelf bij werkgever, klant) –extra: wat zijn je rechten en plichten
	
als werknemer
7

Training Leren-leren: overzicht schoolsysteem/opleidingen – extra: methodieken om te kunnen leren

8

Gestructureerd assessment: assessment tool in ontwikkeling

9

Introductie traject: meeloopstage met meter – extra: taalondersteuning

Werkgroep handleiding
Het bovenstaand stroomschema fungeert als interface voor de informatie- en database op de projectwebsite.
Op deze manier kan de gebruiker de nodige informatie en tools terug vinden voor elk onderdeel van het (werk)
traject als ook voor het perceptiebeïnvloeding traject.

CONCLUSIE
Vanuit de samenwerking met onze Euregionale partners heeft het project
‘In de Zorg – Uit de Zorgen’ nu heel wat handvaten en modellen ontwikkeld om
praktisch aan de slag te gaan. Wij kijken dan ook enorm uit om onze resultaten
en ervaringen te delen na de implementatiefase. We keep you informed!
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