
Het platform Nieuw in 
Nederland 
en werken 
in de zorg!

Meer informatie, vragen of meedoen?
Mail, app of bel met Emmylou Aben:

  emmylou@talentenzondergrenzen.nl

  06 41 32 17 28

Digitaal platform
We ontwikkelen een digitaal platform om:
• zorgaanbieder en statushouder te matchen
• digitaal leren te ondersteunen
• het bereik van zorgaanbieders en 

statushouders te vergroten
• kennis te delen

www.talentenzondergrenzen.nl

Het aansluiten bij dit platform kan al vanaf 
1 persoon. Met de toegang tot het platform 
krijgen de statushouder en de zorgaanbieder 
toegang tot bruikbaar materiaal en 
ervaringen van collega-zorgaanbieders en 
-statushouders. Aanvullend organiseren we in 
de regio bijeenkomsten voor het verder delen 
van kennis en ervaringen.

Praktisch
Wil je met jouw organisatie aan de slag met 
enkele statushouders? Dat kan.

Onze dienstverlening kan starten in elk van de 
vier fasen, afhankelijk van de behoefte van de 
zorgaanbieder. In overleg bepalen we hoe onze 
bijdrage goed aansluit op de vraag en op de 
stand van zaken in de betreffende organisatie. 

Meer informatie, vragen of meedoen?

  emmylou@talentenzondergrenzen.nl

  06 41 32 17 28



Talenten Zonder Grenzen helpt zorgaanbieders om statushouders (talenten) 
te vinden en op te leiden. Met als doel om hen als volwaardige werknemers in 
hun organisatie op te nemen. De aanhoudende personeelstekorten in de zorg 
hebben publieke en bestuurlijke aandacht: onder statushouders is onbenut 
arbeidspotentieel voorhanden. 

Het gaat niet vanzelf
Instromen als gewaardeerde werknemer in 
de zorg is een kans voor statushouders - en 
voor zorgaanbieders – die tot nu toe op weinig 
plekken ruimte krijgt. Het gaat ook niet vanzelf: 
zelfs als statushouders al opgeleid zijn in hun 
land van herkomst, zijn er praktische barrieres.

Voorbereid op de toekomst
Daarnaast werken zorgorganisaties op 
grote schaal aan de opgave om ook in de 
toekomst voldoende zorg te kunnen leveren. 
Het toetreden van statushouders kan daar 
een waardevolle bijdrage aan leveren, maar 
alleen als de aanpak goed past binnen die 
grootschalige inspanning.

Volwaardige medewerkers
Talenten Zonder Grenzen biedt die aanpak: 
een laagdrempelige oplossing waarmee alle 
partijen de ruimte voor statushouders als 
volwaardig medewerker in de zorg kunnen 
vergroten én tekorten kunnen aanpakken. 
Op een praktische en lerende manier.

Kern van het aanbod
De begeleiding van TZG is erop gericht dat 
zorgaanbieder en statushouders elkaar goed 
kunnen ‘vinden en verstaan’. Het opnemen 
van statushouders in de organisatie vraagt 
op verschillende momenten om specifieke 
aandacht. De aanpak bestaat uit vier fasen; 
in elk daarvan bieden we ondersteuning, 
naar behoefte:

1.  werving & selectie
2.  voorbereiding
3.  opleidingsperiode / tijdens het werk
4.  afrondingsfase.

Digitaal platform voor kennis 
en verbinden
Daarnaast zetten we een digitaal platform op 
waar organisaties en statushouders ook buiten 
hun eigen organisatie samen kunnen leren en 
elkaar kunnen vinden.

Statushouders in
de zorg; onbenut talent

1. Werving en 
selectie

TZG neemt een deel van de werving en selectie 
van statushouders op zich, via onze bestaande 
toegang tot statushouders in gemeentelijke 
programma’s en in informele netwerken. Wij 
zorgen dat statushouders in beeld komen voor 
vacatures die de zorgaanbieder heeft en voeren de 
eerste gesprekken met de kandidaten. Naast deze 
motivatiegesprekken benut TZG een talentenscan 
om tot een eerste selectie te komen die voorgesteld 
wordt aan de zorgaanbieder.

Samen met de zorgaanbieder zorgt TZG voor 
een op de functies en in de teams passende 
selectie. Wij helpen zowel de statushouder als de 
werkgever bij de voorbereiding op de kennismaking 
en sollicitatie.

3. Tijdens de 
opleiding en 
het werk

TZG blijft betrokken bij statushouders en 
zorgaanbieders en houdt een vinger aan de pols via:

• begeleiding van statushouders bij praktische, niet 
zorggerelateerde vragen en het oplossen van 
dagelijkse problemen zodat die zo min mogelijk 
op de leerpraktijk drukken – in groepsverband 
(maandelijks) & individueel

• gezamenlijke intervisie van teams en 
statushouders over het werken en leren – 
tenminste een keer per maand

• lerende bijeenkomst met teams over vragen over 
het werken met en opnemen van statushouders – 
tenminste een keer per kwartaal

4. Evaluatie

Elk half jaar en bij afronding van de leerperiode 
evalueert TZG met de zorgaanbieder en
statushouder het verloop van de pilot. 

In de voorbereidingsfase stellen we met elkaar 
de vragen op die in de evaluatie van belang zijn, 
naast een aantal meetbare onderwerpen als 
slagingspercentage, percentage dat een baan vindt, 
switch tussen teams of organisaties, oorzaken van 
vertraging of uitval.

De vier fasen

2. Voorbereiding

Een goede voorbereiding van teams bij de 
zorgaanbieders en van statushouders is cruciaal 
voor een goede start van opleiding en werk. 

Voor statushouders draait dat om de nieuwe 
invulling van de dag en werken in de Nederlandse 
cultuur, en het oplossen van praktische vragen om 
dat voor elkaar te krijgen. 

Voor de teams gaat het om de kennismaking met 
werknemers uit een andere cultuur en het creëren 
van vertrouwen, en praktische inzichten in hoe je 
dat aanpakt.

Voor statushouders en zorgaanbieders gezamenlijk 
gaat dat over een goede kennismaking, waarin 
vertrouwen ontstaat om elkaar op te zoeken als het 
in de praktijk anders gaat dan verwacht. En over het 
bepalen van de thema’s van de evaluatie.


