
Samen werken
aan werk

Met deze interactieve training leert u op een andere manier 
kijken, denken en omgaan met statushouders op de werkvloer. 

Statushouders
op de werkvloer
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Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Deze training is bedoeld voor leidinggevenden 
en/of collega’s die verantwoordelijk zijn voor 
de dagelijkse aansturing en begeleiding op de 
werkvloer. In vier bijeenkomsten bespreken 
we onderwerpen die belangrijk zijn om  
statushouders goed te begeleiden. Samen met  
andere werkgevers en leidinggevenden gaan 
we in gesprek met statushouders.  
 
Om ons helemaal onder te dompelen krijgt 
u ook een culturele maaltijd. Deze training is 
interactief en doelgericht ingericht met  
gevarieerde werkvormen. 

1. Verleden
Hoe ziet de cultuur eruit in het land van  
afkomst? We luisteren naar verhalen om de 
statushouder beter te leren begrijpen.
2. Heden
Wat zijn werk gerelateerde cultuur- 
verschillen? Inclusief praktische tips voor  
taalbarrières en interculturele communicatie.
3. Gezondheid
Hoe ga je om met gezondheidsklachten bij 
statushouders? 
4. Toekomst
We delen essentiële tips hoe je je bedrijf 
cultuurklaar kan maken voor het werken met 
statushouders.  

Bent u van plan om statushouders aan te nemen? Of werkt u al met 

statushouders? Met deze training nemen wij u mee op reis naar 

andere culturen. Statushouders delen hun verhalen, wij delen onze 

kennis en u krijgt praktische handvatten mee voor uw bedrijf. 

Interactieve 
training
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Laat uw bedrijf groeien
Wij geloven in de kracht van werk voor mens 
en samenleving. Wij zetten ons in om iedereen 
een kans te geven op de arbeidsmarkt.  
Statushouders kennen misschien een andere 
route dan we gewend zijn, maar ze kunnen 
een ongekende kracht voor uw bedrijf: 
 
Statushouders zijn vaak gemotiveerd om aan 
de slag te gaan. Werk is voor hen belangrijk 
vanwege hun inkomsten, zorg voor het gezin 
en een positieve invulling van hun dag. Ze  
willen zich verder ontwikkelen in Nederland en 
hebben ook ambities om verder te groeien.  
Naast hun motivatie brengt hun aanwezigheid 
een andere positieve dynamiek binnen het 
team en bedrijf. Collega’s leren door middel 
van de juiste begeleiding, cultuurschillen te 
overbruggen. 

Status- of vergunninghouder?

Vluchtelingen die belanden in Nederland 

vanwege oorlog of dreigingen verdienen 

ook in onze maatschappij een kans. Als ze 

asielaanvragen krijgen ze vaak een 

verblijfsvergunning en worden hiermee 

een statushouder.

Vanaf dat moment mogen ze met een 

werkvergunning in Nederland werken. 

Ze mogen tenminste 5 jaar verblijven in 

Nederland: ze krijgen de ruimte om een 

opleiding te volgen of aan het werk te gaan. 

In de volksmond worden de begrippen 

vergunninghouders en statushouders door 

elkaar gebruikt, maar ze betekenen allebei 

hetzelfde.
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Van toegevoegde waarde?
Neem deel aan deze trainingen om  
uitgedaagd te worden:
• Leren openstaan voor andere culturen  

en inzicht vergaren daarover;
• Versterking van de interculturele  

communicatie op de werkvloer;
• Kennisuitwisseling met andere 

leidinggevenden en werknemers
• Praktische en direct toepasbare tips  

om uw bedrijf cultuurklaar te maken. 
 

 

Zet de eerste stap
Wilt u informeren of kijken naar de mogelijk-
heden voor uw bedrijf? Neem dan contact op 
met Werkkracht via training@werkkracht.nl 
of bel naar 088 00 76 111. 

Uitdagen in ondernemen
Wij als Werkkracht blijven u uitdagen in het ondernemerschap. Heeft u namelijk ooit  
nagedacht over het creëren van nieuwe functies? Of op een innovatieve manier sociaal 
ondernemen? Bij Werkkracht laten wij u op een andere manier te denken. 

Via onze website bieden wij diverse gratis artikelen, stappenplannen en whitepapers aan. Denk 
aan een whitepaper over functiecreatie of Open Hiring. Ontdek ook het sociaal ondernemen en 
waarom dat een win-win situatie is. Ga naar www.werkkracht.nl voor input en inspiratie. 

Dit is een uitgave van Werkkracht

Postadres 
Postbus 8016 
6710 AA Ede

Bezoekadres
Molenstraat 80F
6711AW Ede

088 00 76 111
info@werkkracht.nl
werkkracht.nl
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