
 
Wat is WOMEN'S CONNECTION? 
 
WOMEN’S CONNECTION is een platform waar vrouwen (met een statushouders-vergunning), 
laaggeletterden met vereende krachten door middel van training, coaching, meet-up en 
masterclasses bijeenkomsten leren door met gelijkgestemden zich te profileren om zelfstandig en 
autonoom keuzes te kunnen maken en vervolgstappen te zetten. Vrouwen dragen ertoe bij om de 
arbeidsmarkt inclusiever te maken. 
 
Waarom? 
Voor vrouwen die in een sociaal isolement zitten doordat ze geen werk hebben, laaggeletterd zijn, 
geen aansluiting hebben met mensen waar ze zich mee verbonden voelen biedt WOMEN’S 
CONNECTION ondersteuning om stappen te zetten voor een beter bestaan. 
Een groot aantal (hoogopgeleide )vluchtelingen heeft in het land van herkomst een studie gevolgd 
die ze heeft geambieerd of heeft in het vakgebied gewerkt, maar is het in Nederland nog niet gelukt 
om de studie op te pakken die zij in het land van herkomst heeft gevolgd of dat werk heeft gevonden 
in Nederland waarvoor zij heeft gestudeerd. Deze groep vrouwen vindt het moeilijk om contacten te 
vinden met gelijkgestemden en contacten te onderhouden die aansluiten bij de eigen persoonlijke 
ambities.  
Ook laagopgeleide vrouwen vinden het moeilijk om met andere vluchtelingen contacten te leggen en 
te onderhouden om over die zaken te spreken die hen bezighoudt.  
Vrouwen worden door WOMEN’S CONNECTION ondersteund om hun netwerk naar eigen behoeften 
uit te bouwen en de ambities te versterken.  
 
Hoe? 
WOMEN’S CONNECTION doet dit door het aanbieden van trainingen, workshops, meet-ups- en 
masterclasses-bijeenkomsten waarin in 12 dagdelen (ook in de avond) behoeften door middel van 
een intake en test inzichtelijk worden gemaakt. Zij neemt de deelnemers als het ware bij de hand en 
staan naast hen. Juist voor statushouders die nauwelijks een netwerk hebben,  is deze ondersteuning 
nodig om hen verbindingen te laten maken met anderen. WOMEN’S CONNECTION organiseert met 
gelijkgestemden kleine groepjes waarin vrouwen met elkaar het proces in gaan in een veilige 
omgeving.  
Zo worden statushouders gekoppeld aan een vrijwillige mentor die in het werkveld of studievak de 
vluchteling op informele dan wel formele (stage of leerwerkplek) de statushouder in contact brengt 
met andere mensen uit dit werk/studieveld. 
Laagopgeleide en ook laaggeletterde( vluchtelingen) zullen een participatietraject doorlopen waarbij 
aandacht wordt geschonken aan de zeven persoonlijke levensgebieden  
WOMEN'S CONNECTION  maakt gebruik van vrijwilligers en partners binnen haar eigen netwerk in te 
zetten om de participatie van de statushouder te verbeteren. 
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Doordat de trainingen en workshops en masterclasses rondom de zeven leefgebieden worden 
opgezet, zullen alle aspecten aan bod komen die ervoor zorgdragen dat het persoonlijk leiderschap 
verder wordt ontwikkeld. De deelnemers moeten ervaren dat zij zelf de regie in handen kunnen 
nemen, het merk ik, om zo tot autonome beslissingen te komen zodat zij een bijdrage leveren aan 
een inclusieve samenleving. 
 
Ontzorgen leidinggevenden: 
Om leidinggevenden en werknemers van instrumenten te voorzien om de interculturele 
communicatie op de werkvloer te verbeteren ondersteunt WOMEN'S CONNECTION hen door het 
bieden van persoonlijke- of leadshipsupport met daar voorafgaand een assessment/quickscan 
waardoor er gericht gecoacht kan worden. De interculturele paradox waarin leidinggevenden vaak 
terecht komen, veroorzaakt dilemma’s, cirkelredeneringen en machtsstrijd; dit roept angst, 
onzekerheid en passiviteit op, wat op haar beurt de communicatie verstoort. WOMEN’S 
CONNECTION ondersteunt organisaties in hun aanpak op deze verstoring. 
Verder draagt een inclusieve samenleving en dus ook werkomgeving ertoe bij dat mensen met een 
andere etnische achtergrond dan die van de dominante cultuur worden erkend en gezien. 
Interculturele communicatie legt hiervoor het fundament. Voor werkgevers betekent inclusie dat zij 
van werknemers met een andere etnische achtergrond meer loyaliteit en meer betrokkenheid 
binnen hun organisatie kunnen verwachten. Voor leidinggevenden of bestuurders betekent het dat 
zij deze werknemers vanuit nieuwe en andere perspectieven benaderen wat hun betrokkenheid met 
de organisatie waar zij werken vergroot.  
 
Voor WOMEN’S CONNECTION staat sociaal-culturele integratie voorop om anderen het echte gevoel 
te geven er werkelijk bij te horen en zo ook mee te kunnen doen. Ertoe doen! Wanneer er sprake is 
van een interactief proces, kunnen mogelijkheden worden geschapen en kansen worden benut. 
 
WOMEN’S CONNECTION verzorgt onder meer: 

A. Intake en QuickScan 
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B. Training Interculturele competentie en vakmanschap voor leidinggevenden, professionals, 

beroepskrachten en werknemers; Mentale Veerkracht 
C. Cross-culture business (IRC-assessment) 
D. Training on the Job voor werknemers (Taal (NT2), Cross-Cultureel vakmanschap, 

arbeidsmarkt: mogelijkheden en kansen; Mentale Veerkracht; Sta je Mannetje 
E. Ondernemerschapstrainingen 
F. Participatietrajecten en meet-ups voor laagopgeleide vrouwen  
G. Praktische cursussen voor laaggeletterden 
H. Meet-up en masterclasses-groepen voor hoogopgeleide vrouwen 
I. Continuous Learning om hetgeen wat is geleerd te borgen en monitoren> Push mails met 

opdrachten en lesopdrachten in het Nederlands 

 
A. 
WOMEN'S CONNECTION  gebruikt voor statushouders  de waarden- werknemers- 
competentie-testen.  
Onderwijs- en arbeidscompetenties in het land van herkomst zijn anders dan in Nederland. 
Statushouders moeten in Nederland vaak opnieuw een studie in hun vakgebied volgen om aan de 
Nederlandse eisen te kunnen voldoen. Nederlandse taal is hier onontbeerlijk, maar de eisen en de 
context van het vakgebied zijn ook anders dan in het land van herkomst. 
 
Testen: 

● Beroepskeuze-, zelfanalyse- en vaardighedentest 
● Om te testen welke competenties van het land van herkomst aansluiten bij hetgeen hier 

wordt vereist en wat er nog nodig is heeft de Europese Unie een test ontwikkelt om de 
werknemersvaardigheden te testen. De test is digitaal en in het vele talen en de 
statushouder die analfabeet is kan de test doorlopen met iemand die de eigen taal spreekt 
ook doen.  

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1412&langId=en 
 
 

B. 
Door meer inzicht te ontwikkelen in de ander wordt de ander beter begrepen. Trainingen 
Interculturele communicatie – interculturele competentie en intercultureel vakmanschap. Hoe kan 
werken, vergaderen tot beter resultaten leiden in een multicultureel team, worden de werkethos en 
onzichtbare werknemersvaardigheden voor medewerkers met een andere culturele achtergrond 
zichtbaar of wordt er beter zakengedaan met het buitenland?  
Werkgevers met veel flexwerkers in dienst of werkgevers die graag werknemers met een culturele 
achtergrond langer in dienst willen houden, maar tegen culturele verschillen aanlopen worden door 
training en coaching ondersteund om meer inzicht te ontplooien welke theoretische aspecten aan 
culturen ten grondslag liggen en anderzijds hoe leidinggevenden in de praktijk handen en voeten 
kunnen geven aan de verworven inzichten. 
 
Gezondheidszorg als voorbeeld: 
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Voor zorgprofessionals in de Zorg is er nu het handboek “Interculturele Communicatie in de Zorg: 
kennis en vaardigheden en houding voor zorgprofessionals”, die zij na een trainingsdag verder zelf 
kunnen raadplegen. De zorg heft enerzijds te maken met klanten met een bi-culturele achtergrond, 
maar anderzijds heft zij ook te maken met professionals met een bi-culturele achtergrond wat de 
communicatie met elkaar soms voor uitdagingen stelt, omdat partijen elkaar niet altijd begrijpen. 
Waarden, gebruiken, tradities en manieren van communiceren zijn anders en hoe kunnen deze 
verschillen worden overbrugd.  
 
Verder zal een groep professionals met cursisten tijdens stages, meet-ups en masterclasses aan de 
slag gaan om statushouders ervaring op te doen in de zorg. 
 
C. 
Cross-cultural B2B. Voor bedrijven en organisaties die zaken in het buitenland doen, is het goed te 
weten hoe om te gaan met de andere cultuur om zo om te gaan met dilemma’s, ongemakkelijkheden 
etc.  
 
Assessment: 
Werkgevers worden op hun interculturele competenties en bewustzijn getoetst en gecoacht. Een 
assessment waarin de reeds verworven interculturele competenties inzichtelijk worden gemaakt en 
op die waar zij moeten. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van de IRC > Intercultural Readiness Check 
(IRC)  https://www.ibinet.nl 
IRC-tool als “onderlegger”/ training. Deze kan ook voor andere trajecten ingezet worden, zoals bij 
professionals, leidinggevenden, HRM-medewerkers. 
 
D. 
Training on the job ontzorgt de werkgevers, omdat wij de organisatie tijdens het werk ontzorgen. Wij 
ondersteunen werknemers op hun werknemersvaardigheden, collega’s en leidinggevenden bij hun 
vragen, frustraties, conflicten, dilemma’s, etc. op intercultureel gebied. Om de beter te kunnen 
communiceren, met elkaar te werken is het nodig om niet alleen aandacht te schenken aan waar 
volgens de organisatie de werknemer niet aan kan voldoen. Taal is belangrijk, maar er spelen ook 
andere culturele factoren mee waardoor communicatie niet goed loopt. Inclusie heeft ook te maken 
met de ander zien en als leidinggevenden de ander niet werkelijk zien, zal communicatie, loyaliteit, 
werkelijke betrokkenheid tot de organisatie altijd tussen de werknemer, leidinggevende en 
werkgever staan. Handelingen die voor Nederlanders, regionaal, stedelijk of voor het platteland heel 
logisch zijn, moeten door de ander worden aangeleerd. Mensen met eenzelfde nationale culture 
achtergrond hebben hier al vanuit hun opvoeding mee te maken en accultureren zich makkelijk. Voor 
mensen met een andere culturele achtergrond zijn deze culturele warden en normen veel moeilijker 
te doorzien en dit belemmert hun integratieproces. Tegelijkertijd zal de werkgever en leidinggevende 
zich moeten verdiepen in de ander om daadwerkelijk betrokkenheid te tonen en zoveel 
mogelijkheden uit de werknemer te halen. 
 
E. 
Voor statushouders die een ondernemerschap willen starten, bieden wij een op maat 
ondernemerschapstraject aan. Hierin leren de deelnemers de vaardigheden te ontwikkelen om een 
eigen zaak te beginnen.  Zij leren een ondernemersplan te schrijven, inzicht te krijgen in het 
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Nederlands administratie- en belastingsysteem. De in Nederland geldende wetten en regels 
verschillen nogal met die van de landen waar statushouders vandaan komen. Zij leren in de cursus 
hoe om te gaan met die regelgeving en hoe deze te internaliseren. 
Het boek dat wordt gebruikt bij deze workshop is Ondernemend Gedrag van Gerard Aaftink en 
Marianne Könst. Niveau 1-2. Hoogopgeleiden zullen ook een SWOT leren hanteren om zo ook een 
goede elevatorpitch te kunnen doen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
F. 
Participatietrajecten voor vrouwen bestaat uit diverse mogelijkheden. Hierbij hebben we aandacht 
voor de 7 persoonlijke levensgebieden.  

1. Sociale activering> coaching, werving en plaatsing 
2. Meet-ups 
3. Sta je Mannetje 
4. Sleutel voor Succes > 6-daagse training voor laag- en hoogopgeleide vrouwen om:  

● zich bewust te worden van zijn/haar eigen competenties en vaardigheden (unique selling 
points);  

● kennis en inzicht verkrijgen in het sollicitatieproces, de arbeidsmarkt en de Nederlandse 
organisatiecultuur;  

● staat zijn om zowel schriftelijk als mondeling een goede persoonlijke presentatie te 
verzorgen;  

● een reële afweging maken tussen de eigen unique selling points en de mogelijkheden op 
de arbeidsmarkt  

 
Arbeidsparticipatietrajecten vinden hun weg doormiddel van opleiding, cursussen en 
werkervaringsplaatsen naar duurzame uitstroom. Zo zijn er samenwerkingsverbanden met 
kwekerijen, logistieke en administratieve organisaties,  Diamantgroep, More2Win, etc. 
 
G.  
Praktische cursussen voor laaggeletterden. Het is al zo moeilijk om er voor uit te komen dat je 
moeilijk kunt lezen en of schrijven. Daarom zijn onze cursussen erg praktisch van aard en leren 
laaggeletterden tegelijkertijd om te gaan met de digitale wereld. Door een QuickScan wordt bepaald 
wat de individuele behoeften zijn, waardoor we altijd een op maat traject aanbieden. Voor de één is 
het kunnen lezen van de bijsluiter of het etiket van zijn/haar medicijnen, voor een ander geldt de 
behoeft in het kunnen lezen van menukaarten, kinderboeken, e-mailen of het gebruiken van what’s 
app.  
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Ook voor werknemers bieden wij een programma, zodat werknemers op de werkvloer uit de voeten 
kunnen met geschreven teksten op panelen, maar ook lezen van werkvoorschriften, zodat een 
werkgever een bijdrage levert aan preventie van ongelukken of bijna-ongelukken. 
 
H. 
Kleine (huiskamer) ontmoetingsbijeenkomsten om mensen uit het isolement te krijgen, 
Meet-up: 
In kleine groepjes wordt er over een bepaald thema gediscussieerd. Dat kan een maatschappelijk 
relevant thema zijn dat een groep bezighoudt, het kunnen korte workshops zijn, waarin met elkaar 
gesproken wordt hoe men beter werk kan zoeken of waarin er over culturele verschillen wordt 
gesproken. De thema’s kunnen door de facilitator worden bedacht, maar ook door werkgevers, 
maatschappelijke organisaties of door mensen zelf. De meet-ups vinden in een comfortabele locatie 
plaats en bieden een mogelijkheid om elkaar te vinden, eventuele vriendschappen voor het leven te 
sluiten en het netwerk te vergroten en duurzaam te onderhouden. 
Masterclasses: 
Een Masterclass  groep bestaat uit mensen die gelijkwaardige doelen en ambities hebben. Het is een 
groep van mensen die elkaar helpt en die toegewijd is om zichzelf te verbeteren. De groep wordt 
gefaciliteerd door een facilitator en vindt plaats in een comfortabele locatie. Mensen kunnen zelf een 
locatie aandragen, maar zaak is om het vooral in een inspirerende omgeving plaats te laten vinden.  
 
Deze groepen kunnen bestaan uit zowel laag- als hoger opgeleiden. De voorkeur gaat uit naar 
vrouwen die in het land van herkomst bepaalde competenties, vaardigheden en opleidingen hebben 
gedaan/gevolgd, maar die in Nederland hiermee geen aansluiting vinden. Om deze vrouwen een 
platform en netwerk te bieden waarin zij hun opgedane ervaringen en kennis kunnen delen, 
ontwikkelen zij meer zelfvertrouwen, breiden hun netwerk uit, leren de weg in Nederland om 
autonome keuzes te maken, weg naar werk vinden of ondernemerschap en daarbij ondernemend 
gedrag ontwikkelen, etc. 
 
Masterclasses kunnen ook in de vorm van workshops worden gegeven. Een voorbeeld hiervan is de 
workshop Ondernemend Gedrag. Aandacht voor Kolb, DAS-model, de Teamrollen van Belbin, 
Kernkwaliteiten van Ofman, Covey 
 
I. 
Continuous Learning 
Om taal, cultuur en vakkennis op peil te houden is er de Continuous Learning App (CL-app). Wanneer 
statushouders nog geen werk hebben op de gewenste opleiding volgen worden hun door het gebruik 
van deze app op peil gehouden door push mails en diverse uitdagende opdrachten.  
De meet-ups en stages versterken de inclusie met de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat dat de 
statushouder aansluiting blijft houden met de Nederlandse maatschappij. 
 
WOMEN’S CONNECTION 
Wij bieden participatietrajecten op maat en willen inclusief zijn wat betekent dat ook mannen 
welkom zijn om trainingen en workshops bij ons te volgen.  
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EN DAN…? 
Alle deelnemers ontvangen na deelname van het traject een certificaat 
 
MVO: WOMEN'S CONNECTION  biedt deelnemers vouchers aan bij een goed doordacht POP om hen 
te enthousiasmeren in een vervolgtraject te stappen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Netwerk dat voor de projecten wordt ingezet: 

Sietar: Society for Intercultural Education, Training and Research, vakvereniging van 
interculturalisten op het gebied van: 

− Organisatie intercultural-procesmanagement 
− Training en coaching: Interculturele communicatie, competentie en bewustzijn 

Cinop, ITTA, UvA, Fontys Hogeschool, Transvorm, HKU, ROC’s, Windesheim, TUe, Hogeschool 
Den Haag, Hogeschool Utrecht, 
Sociaal Maatschappelijke organisaties: Open Embassy, UAF, VWN, Wij Eindhoven, Divers, 
Contour de Twern, More2Win, Bogaers Taleninstituut, Dress for Success, Toekomstacademie, 
Sta je Mannetje, alle aan Sietar gerelateerde organisaties (binnen- en buitenland), 
Statushouders werk Nederland, Welkomshuis (De Toegang)  
Vakgenoten/ studenten 
Fondsen: Oranjefonds, Julianafonds 
Acteurs: Urias Boerleider, Stichting Nieuwlander 
Opdracht- en werkgevers: Taxi, Logistiek, Fabius, OV, Horeca, UWV, vakantieparken, De Rooi 
Pannen, Gastheerschap Nederland, gemeenten 

 
 
 
Telefoon: 
Frank Westerduin: 06-40873468 
Karin Mulders: 06-10130676 

 

WOMEN’S CONNECTION 7 

 


