
Mooi praktijkvoorbeeld van hoe je de expertise van opdrachtnemers van de gemeenten met een 

Social Return verplichting kunt benutten voor bijvoorbeeld hoogopgeleide anderstaligen. 

 

Het Expertisecentrum Social Return (ESF) in Zwolle werkt in een uniek Taal-werktraject samen met 

de opdrachtnemers uit de uitzendwereld. 

 

Stel, je bent verhuisd naar Nederland en zoekt een baan die past bij jouw niveau. Hoe pak je het 

zoeken naar jouw droombaan aan? Met behulp van Team Educatie en Expertisecentrum SROI 

(ESR) kunnen bedrijven die hun Social Return on Investment (SROI) moeten vervullen deze 

hoogopgeleide werkzoekenden ondersteunen bij hun zoektocht. 

  

Samenwerking 

Een Taal-Werkproject voor hoogopgeleide anderstaligen die begeleid en gecoacht worden in hun 

zoektocht naar passend werk door organisaties met een SROI-verplichting; het klinkt bijna te 

mooi om waar te zijn. Toch weet het Expertisecentrum Social Return (ESR)  beide werelden samen 

te brengen. 

Naast het niet perfect beheersen van de Nederlandse taal hebben hoogopgeleide anderstaligen 

vaak een klein netwerk en onvoldoende kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt. Ze vinden het 

lastig om zichzelf te moeten presenteren in een sollicitatiegesprek. Onduidelijk is namelijk vaak 

wat hun genoten opleiding in het geboorteland waard is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

 

De expertise van een groot aantal organisaties met een SROI-verplichting ligt juist op het gebied 

van kennis van de arbeidsmarkt en solliciteren. Voor de diverse uitzendbureaus zijn deze 

onderwerpen gesneden koek. 

 

Hoe ziet het traject eruit? 

Aan de hand van een zogeheten ‘menukaart’ kunnen organisaties aangeven op welk onderdeel ze 

hun expertise willen inzetten. Elk onderdeel vertegenwoordigt een SROI-waarde. De menukaart 

bestaat uit drie onderdelen: 

 

1. Intake 

De hoogopgeleide anderstalige gaat in gesprek met een werkgever om te achterhalen wat 

zijn/haar kwaliteiten zijn en waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt 

 

2. Trainingen 

De organisatie krijgt de mogelijkheid om een of meerdere van de volgende trainingen te 

verzorgen: Solliciteren, LinkedIn, Netwerken, Presentatie (pitch), Communicatie op de werkvloer 

 

3. Mentorschap 

De mentor neemt de hoogopgeleide anderstalige mee onder zijn of haar vleugels. De mentor 

voert coachingsgesprekken en stelt zijn of haar netwerk beschikbaar voor de hoogopgeleide 

anderstalige. 

 

Het ESR is in januari 2022 gestart met dit project en ze zien nu al fantastische resultaten.  

Kunnen we dit in de Arbeidsmarktregio Groningen ook zul je je mogelijk afvragen… 



Ja dat kan! Onder gebruik van de keuzekaart Maatwerk activiteiten kan er op basis van maatwerk 

een project opgetuigd worden met opdrachtnemers uit de uitzendwereld. Samen met de 

opdrachtgevers en -nemers kunnen we de uitvoering op geld zetten en zo waarderen voor de 

invulling van de Social Return verplichting. 


