
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 o�ine 
leermiddelen, die hen moet helpen om speci�eke 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.

WorKit: 
Werk- en taalkit voor migranten

www.workit-project.eu



Dit project werd ge�nancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie ligt uitsluitend bij de auteur; 
de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aisha de Jong, 
Dona Daria, a.dejong@donadaria.nl, tel. 010-465 6296 of Svetlana Rashkov, 
Pressure Line, svetlana@pressureline.nl, tel. 010-243 9365.

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

draagt succesvolle 
modellen en producten 
over en ontwikkelt 
nieuwe methodieken 
voor taalleren

ontwikkelt een Werk- en 
taalkit: een eenvoudig te 
gebruiken set van tools die 
migranten helpen bij het 
vinden van een baan en hen 
van informatie voorziet over 
kansen op de arbeidsmarkt 

ontwikkelt een 
trainingsprogramma 
voor onderwijzers 

creëert focusgroepen 
met organisaties 
die zich inzetten 
voor integratie en 
onderwijs

organiseert workshops om 
de praktische toepassing van 
de Werk- en taalkit te tonen

verbetert de capaciteit 
van organisaties en 
opvoeders die werken 
voor de integratie en 
taaltraining 

ontwikkelt een website 
www.workit-project.eu 
waar alle producten vrij 
toegankelijk zijn


