Stap 3: Ondersteun de ouders

Voorbeeld1

Refugee Talent Hub
Het goede voorbeeld
Op 28 oktober 2016 is het platform Refugee Talent Hub gelanceerd. Het platform is een ecosysteem
waar vluchtelingen, bedrijven, de overheid en NGO’s elkaar kunnen vinden. De Refugee Talent Hub
heeft als doel het matchen van vluchtelingen - op basis van hun talent en vaardigheden- met een
stage, baan of andere werkervaringsplek. De Refugee Talent Hub is opgezet om het talent dat
asielzoekers meebrengen naar Nederland te benutten. Niet het slachtofferperspectief staat centraal,
maar de talenten van asielzoekers.
Vluchtelingen kunnen zich aanmelden bij het platform:
https://www.refugeetalenthub.com/nl/werknemers/home/
Via het platform krijgen vluchtelingen een mentor aangewezen die hen tijdens hun zoektocht naar
werk begeleiden. Van de mentoren wordt verwacht dat zij de vluchtelingen ondersteunen waar
mogelijk, om het gat richting de arbeidsmarkt te verkleinen. De mentor zal onder andere vragen van
vluchtelingen beantwoorden, helpen van het aanscherpen van het persoonlijk profiel, helpen bij het
solliciteren, tips geeft over de gang van zaken in het bedrijfsleven, de vluchteling in contact brengen
met relevante mensen en organisaties. De contactmomenten van de vluchteling en mentor zullen op
elkaar afgestemd worden.
Aangezien niet alle asielzoekers weten of zij een verblijfstatus krijgen biedt de Refugee Talent Hub
“Meaningful Waiting” aan voor vluchtelingen die in de asielprocedure aan het wachten zijn. Bij het
programma ‘Meaningful Waiting’ krijgen asielzoekers trainingen aangeboden om hun kennis te
vergroten. Zij krijgen onder andere sollicitatietrainingen en masterclasses aangeboden.
Welzijn
Dit initiatief richt zich in beginsel niet op kinderen. Toch draagt het initiatief bij aan het verbeteren van
de situatie van kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat het welzijn van ouders effect heeft op kinderen.
Als ouders de mogelijkheid wordt geboden om te werken, zal dit de gesteldheid van ouders – en
daarmee kinderen – op een positieve manier beïnvloeden.
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De Werkgroep Kind in azc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de voorbeelden. De initiatieven zijn
door de werkgroep verzameld en met goedkeuring van de diverse organisaties publiceren we deze
voorbeelden

Wat is er voor nodig?
-

Platform
Partners met wie er samengewerkt kan worden zoals de overheid, NGO’s en bedrijven
Netwerken
Het netwerk is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden, persoonlijke begeleiding en
bieden van werkgelegenheid aan vluchtelingtalent en het verbinden van talenten onderling.
Mentoren persoonlijke en branche specifieke talentbegeleiding door mentoren uit het
bedrijfsleven en onderwijs.
Trainingen Zinvolle tijdsbesteding om vaardigheden te ontwikkelen en wachttijd nuttig te
besteden.
Matching van vluchtelingtalent met werkgevers, variërend van stages en leerwerkplekken tot
part- en fulltimebanen.

https://www.refugeetalenthub.com/nl/werknemers/home/succesverhalen/

