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WorKit in het kort…
Nieuwkomers, zoals vluchtelingen, gezins- en arbeidsmigranten in de EU worden vaak
geconfronteerd met belemmeringen bij het zoeken naar een baan vanwege onvoldoende
taalkennis, laag opleidingsniveau, gebrek aan werkervaring, weinig kennis en ervaring met hoe
je jezelf moet presenteren bij het solliciteren of hoe en waar je naar een baan kan zoeken.
Organisaties uit vijf EU-landen (Bulgarije, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk)
werken met WorKit op transnationaal niveau om nieuwkomers te ondersteunen bij hun
arbeidsintegratie.
WorKit ontwikkelt een Werk- en taalkit, samen met on- en offline leermiddelen, die hen moet
helpen om specifieke taalvaardigheden te verwerven bij het vinden van een baan. Het product
wordt gratis verstrekt aan mensen die de taal willen leren en instellingen die het in hun dagelijkse
praktijk kunnen toepassen.

Begin december 2015 kwam een enthousiaste groep WorKit-ers samen in Lancaster, Engeland,
om het WorKit project op te starten. De partners hebben goede praktijkvoorbeelden uit hun land
gepresenteerd, ideeën en ervaringen uitgewisseld en bedacht hoe de relevante organisaties en
personen te betrekken in de activiteiten van het project.

WorKit...:
•
•
•
•
•

helpt migranten om hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden
voorziet hen van een set van taal- en communicatie vaardigheden die nodig zijn voor het
vinden en behouden van een baan
voorziet migranten van informatie over baan mogelijkheden
draagt succesvolle modellen en producten over en ontwikkelt nieuwe methodieken voor
taalleren
verbetert de capaciteit van organisaties en onderwijzers die werken voor de integratie en
taaltraining van migranten

Het eerste deel van het project bevat de volgende taken:
•
•
•
•
•

Het creëren van focusgroepen met organisaties die zich inzetten voor integratie en
onderwijs
Behoefteonderzoek doen onder migranten, professionals en vrijwilligers om erachter te
komen wat er nodig is voor een goede arbeidsintegratie van migranten
Het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden over goede (arbeids)integratie van
migranten door middel van volwasseneneducatie
Een didactische aanpak ontwikkelen om de taalkennis en communicatievaardigheden van
migranten te verbeteren bij het zoeken van een baan
Het ontwikkelen van een trainingsprogramma voor onderwijzers

Vervolg van WorKit…
De tweede bijeenkomst vindt plaats op 8 en 9 februari in Siena, Italië. De partners zullen de
resultaten van de behoefteonderzoeken bespreken en een begin maken van het ontwikkelen van
de methodologie van de WorKit producten.
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Voor meer informatie over het project kijk op: www.workit-project.eu (wordt
in februari 2016 gelanceerd).
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