Werkt jouw gemeente
al met Multi Culturele
Verbinders?

Talent- &
organisatieontwikkeling

Aangenaam kennis te maken! Wij zijn Talent inspiratie Punt & FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau.
Twee partijen met veel expertise en ervaring met het integreren & participeren van
inburgeringsgerechtigden én met een groot lokaal, regionaal en landelijk netwerk. Wij gaan

Arbeidsmarktvraagstukken

voor een inclusieve samenleving en willen het verschil maken in jouw gemeente.
Hoe wij dit doen? Door het werven, opleiden en inzetten van zogenaamde Multi Culturele Verbinders.
Wij hebben ervaren dat verbinders van cruciaal belang zijn om een versnelling te bewerkstelligen in de
integratie & participatie van inburgeringsgerechtigden. Maar wel op een zorgvuldige manier.

Projectontwikkeling

Wij ondersteunen bij werving & selectie en verzorgen het detacheren van de verbinders. Ook het
coachen van de verbinders nemen wij voor onze rekening. Daarnaast verzorgen wij projecten op maat
voor de interne en externe cliënt en klant van jouw gemeente. Wij staan bekend om onze expertise,
persoonlijke en transparante dienstverlening en het ontzorgen van juridisch werkgeverschap.

Multi Culturele Verbinders:
een aanwinst voor jouw gemeente
Onze verbinders zijn een aanwinst voor onze samenleving en binnen elke gemeente. Als
ervaringsdeskundigen weten zij als geen ander waar een inburgeringsgerechtigde in Nederland mee
te maken krijgt. Alle zaken die geregeld moeten worden kunnen overweldigend zijn. Onze verbinders
begeleiden én ondersteunen bij integratie & participatie op meerdere leefgebieden.
Onze verbinders dragen bij aan:
•

een duurzame integratie & participatie;

•

het vergroten van een sociaal netwerk;

•

het bevorderen van de zelfredzaamheid;

•

het verminderen van uitkeringsaanvragen;

•

het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Hierdoor ontzorgen onze verbinders jouw klantmanagers bij complexe culturele thema’s en het
verminderen van de werkdruk. Voor de inburgeringsgerechtigden creëren zij vanuit een buddyrol
veiligheid en vertrouwen.

Wat onze verbinders kunnen betekenen
•

meedenken met beleid als sparringspartner;

•

bijdrage leveren aan de warme overdracht;

•

creëren van vertrouwen en veiligheid op het COA/AZC;

•

tolken bij projecten en klantgesprekken met klantmanagers;

•

ondersteunen bij de brede intake en het opstellen van de PIP;

•

begeleiding voor, tijdens en na een sollicitatiegesprek en werkstage;

•

fungeren als Klant Contact Center medewerker voor eerstelijns vragen;

•

verkleinen van afstand tussen statushouder, overheid en de samenleving;

•

ondersteunen bij het aanvragen van een uitkering, kinderopvang, huisvesting.

Een duurzame inclusieve samenleving creëren; daar draait het om!

Samen sparren? Bel, mail of app ons:
Talent inspiratie Punt

FlexPay Het Sociaal Uitzendbureau

Joyce van den Berg

Siska Hut

06 - 27545087

06 - 57034476

