
Vluchtelingen aan het

werk als Glaszetter

Vluchtelingen willen graag snel aan het werk en volwaardig meedraaien
in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
 

Bied jij vluchtelingen een kans binnen jouw glasbedrijf?
 
Doe dan mee met onze nieuwe proeftuin! VluchtelingenWerk Nederland
en Vakgroep GLAS slaan de handen ineen om voor 1 mei 2022 tien
vacatures bij werkgevers te verzamelen.

Toekomstperspectief
Talent vindt zijn weg wel, denk je misschien als werkgever. Helaas laat
de praktijk zien dat vluchtelingen een achterstand hebben tot de
Nederlandse arbeidsmarkt. Zij hebben een verblijfsvergunning maar
spreken de taal nog niet voldoende, hebben geen relevant netwerk en
vaak ontbreken de juiste diploma's. Wat zij nodig hebben is een kans
van werkgevers die de deuren van hun bedrijf willen openen.
 

Proeftuin voor het opleiden en begeleiden van vluchtelingen
Bouwend Nederland Vakgroep GLAS is een samenwerking aangegaan
met VluchtelingenWerk Nederland om vluchtelingen op te leiden tot
(assistent) Glaszetter. In deze ‘proeftuin’ participeren werkgevers,
arbeidscoaches en het ontmoetingsproject Bekend Maakt Bemind van
VluchtelingenWerk. Met als doel: een vluchteling opgeleid en aan het
werk als (assistent) Glaszetter.
 

Hoe werkt het project?  
Kenniscentrum Glas verzorgt de glasopleidingen en heeft de
opleiding Glaszetten aangepast aan het taalniveau van deze nieuwe
groep;
Het opleidingstraject start op 1 juli 2022;
De opleidingslocatie is Amersfoort, zowel voor de taallessen als de
praktijklessen; 
STOOV financiert het opleidings- en begeleidingstraject;
Voor werkgevers zijn er, naast de meetings en extra
begeleidingsuren op het werk, geen extra kosten.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat vragen we van u als werkgever? Bekend Maakt Bemind
Allereerst vragen we u om een vluchteling een kans binnen uw bedrijf
te bieden. Daarna willen we samen meer draagvlak bij de directe
medewerkers van de vluchteling creëren door het werkgevers
programma Bekend Maakt Bemind te volgen. Bedrijven die meedoen
aan de proeftuin ontvangen begeleiding en expertise.
VluchtelingenWerk selecteert, screent en begeleidt de kandidaten. Zo
wordt de instroom in uw bedrijf opgezet en ondersteund.
 

Wat houdt het in voor werkgevers?
Het programma voor werkgevers richt zich op:

De overeenkomsten en verschillen tussen vluchtelingen en de 
Nederlandse werkvloer. Het programma heet daarom: Bekend maakt 
Bemind;
Na het volgen van dit werkgeversprogramma begrijpt de 
werkgever en/of de collega op de werkvloer beter wat het inhoudt 
om ‘een vluchteling’ te zijn en uit een andere (werk)cultuur te 
komen;
We vertalen deze inzichten naar de werkvloer met behulp van 4 
praktische workshops voor werkgevers;  
Het programma levert extra draagvlak op onder de collega's op de 
werkvloer.



Wat vragen we van vluchtelingen?
Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk meedoen. Ook op de
arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk zoekt daarom vluchtelingen die:

In het bezit zijn van een verblijfsvergunning;
Voldoende Nederlands beheersen om dit traject in te gaan;
In de buurt van uw bedrijf wonen;
Gemotiveerd zijn;
Open staan om te leren;
Graag willen werken als Glaszetter.

Wat houdt het in voor vluchtelingen? 
Werken in de Glasbranche
Het programma Werken in de Glasbranche is een voorbereidingstraject
voor vluchtelingen, om vervolgens via een werkervaringsplaats naar
een arbeidsovereenkomst toe te werken.

Gedurende het gehele traject is er individuele begeleiding van een
arbeidscoach;
Door middel van training over de Nederlandse werkvloer, vaktaal en
vakvaardigheden en het opdoen van praktijkervaring gaan
vluchtelingenen daarna beter toegerust bij u de werkvloer op;
De eerste periode op de werkvloer werkt de vluchteling met behoud
van uitkering;
Via voortgangsformats wordt gezamenlijk gemonitord hoe het
verdere leerproces ’on the job’ verloopt;
Wanneer het programma succesvol verloopt, krijgt de vluchteling
een arbeidsovereenkomst.

U heeft dan één of meerdere nieuwe werknemer(s) binnen uw bedrijf!

Twee programma’s gelijktijdig in de proeftuin
De kracht is dat de twee programma’s van de werkgever(Bekend Maakt
Bemind) en de vluchteling (Werken in de Glasbranche) naast elkaar
lopen: ze versterken elkaar en er ontstaan dwarsverbanden.
Na het voorbereidingstraject gaat de arbeidscoach van
VluchtelingenWerk verder door het gezamenlijke traject tussen de
werkgever en de vluchtelingen te begeleiden. Dit kan over allerlei
onderwerpen zijn: voortgang in leren van het vak, spreektaal op de
werkvoer tot afspraken over lunchpauzes etc. Met als doel om samen
tot een zo maximaal mogelijk resultaat te komen.

  
  
 
 

Inspiratie bijeenkomst
Op 3 mei om 13:00 uur organiseren VluchtelingenWerk NL en Bouwend 
Nederland Vakgroep GLAS een online inspiratiebijeenkomst voor 
deelnemers en geinteresseerden. Wij nodigen u graag uit en hopen op 
uw aanwezigheid.

Aanmelden? Of interesse?
Dan kunt u contact opnemen met:
Cor Wittekoek, Vakgroep Glas:            c.wittekoek@bouwendnederland.nl
Erna Geleijnse, VluchtelingenWerk:  e.geleijnse@vluchtelingenwerk.nl

VluchtelingenWerk Nederland
Postbus 2894 • 1000 CW Amsterdam
e.geleijnse@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
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