
BEDRIJFSINFORMATIEDAG(DEEL)       TWiNburgering                    

 

Inleiding en Doelstelling 

Veel statushouders hebben geen idee hoe bedrijven in ons land er van binnen uit zien, wat de 

bedrijfscultuur is, wat er binnen een bedrijf of bedrijfstak precies gebeurt, welke regels en 

verwachtingen er zijn, wat de functies, salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden inhouden, 

enz.  

Daardoor is het moeilijk voor hen te bedenken waar zij zouden willen en kunnen werken en waar 

niet. 

 

Om statushouders een beter beeld te geven over een bedrijf of bedrijfstak in ons land/ onze regio  

(liefst met vacatures) organiseert TWiNburgering op verzoek een bedrijfsinformatiedag 

 

Doelgroep  

Statushouders en werkzoekenden met potentie om aan het werk te gaan binnen een bepaald 

bedrijf, maar ook bedrijven die personeel nodig hebben. 

 

Productbeschrijving 

Na ontvangst een uitleg over het programma en de locatie, gevolgd door een interactieve 

rondleiding. 

Daarna volgt  een les van TWiNburgering en eventueel iemand van het bedrijf over: 

1. De taal op de werkvloer/ vaktaal 

2. De werkcultuur 
3. De arbeidsvoorwaarden 
4. De verschillende beroepen, beroepsperspectieven en vereiste opleidingen.  

De kandidaten ontvangen van TWiNburgering informatie over oefenmaterialen en websites. Na 
afloop ontvangt men een bewijs van deelname (Certificaat) met een persoonlijk advies over een 

eventuele vervolgstap.  

Tijdsduur: Afhankelijk van behoefte en mogelijkheden 2- 4 uur 
 

Aantal deelnemers: Minimaal 3 maximaal 20. 

 

Aanmelding Gemeenten en bedrijven kunnen kandidaten aanmelden. 

 

Startmomenten: Op verzoek, en afhankelijk van beschikbaarheid. 

 

Eindresultaat: De deelnemer weet wat een bedrijf/ bedrijfstak aan mogelijkheden biedt en van je 

vraagt, wanneer je daar aan het werk gaat. 

Maatwerk: vooraf en na afloop wordt nagegaan wat mogelijke vervolgstappen voor de individuele 

deelnemers en/ of het bedrijf kunnen zijn. 

Kosten Tarief per docent € 75,- per uur incl. reiskosten en -tijd en exclusief voorbereidingstijd.  

 

 

 

Contactgegevens organisatie 

TWiNburgering   www.twinburgering.nl  

Zwarteweg 13 

1405 AA Bussum    E-mail: info@twinburgering.nl 

Ellen:  Tel: 06-57029727      E-mail: ellen@twinburgering.nl  

Evelyn: Tel: 06-23015515 E-mail: evelyn@twinburgering.nl   
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