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Inleiding
Ben je nieuw in Nederland? Dan heb je

Stap 1 Wat kan ik?

vast gemerkt dat er verschillen zijn met je

Het is goed om jezelf te kennen. Om te weten wat

geboorteland. De taal is natuurlijk anders.

je talenten zijn. Het is ook belangrijk om te weten

Maar de mensen zijn ook anders. En de regels

waar je níet zo goed in bent.

zijn anders.
Stap 2 Wat wil ik?
Wil je de Nederlandse samenleving leren kennen?

Het is goed om te weten welk werk bij jou past.

Dan zijn twee dingen belangrijk. Nummer 1

Wat kun je, en wat wil je?

is: de taal leren. Nummer 2 is: meedoen in de
samenleving. Meedoen is werken. Dat kan

Stap 3 Wat is er mogelijk?

vrijwilligerswerk zijn, of een betaalde baan.

Het is belangrijk om te weten welk werk voor jou

Nummer 1 en nummer 2 horen bij elkaar.

mogelijk is. Welke diploma’s of vaardigheden heb

Je leert de taal niet alleen in de klas,

je nodig? Welke cursus of opleiding kun je volgen

maar ook op het werk.

om meer kans te krijgen op een baan?

Maar hoe vind je werk dat bij jou past? Dat is

Stap 4 Hoe krijg ik een baan?

niet altijd makkelijk. In dit boek gaan we jou

Het is belangrijk om te weten hoe je een baan

daarbij helpen. Dat doen we door samen met jou

krijgt. Dat begint met zoeken naar vacatures.

vijf stappen te zetten. Vijf stappen op weg naar

En het eindigt met een sollicitatiegesprek. Daar

(betaald) werk.

helpen we je ook bij.
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Stap 5 Wat moet ik weten over mijn werk?

Taalmaatje

De laatste stap is een baan, betaald of vrijwillig.

Het is handig om dit boek samen

Het is belangrijk dat je meer weet over werken in

met een taalmaatje te lezen. Een

Nederland. Wat staat er in je contract? Hoeveel

taalmaatje is een vrijwilliger die jou

vakantiedagen krijg je? Wat moet je doen als je

helpt met Nederlands leren. Heb

ziek bent? In dit boek krijg je antwoord op al deze

jij nog geen taalmaatje? Ga dan

vragen.

naar de bibliotheek bij jou in de
buurt. Of kijk op hetbegintmettaal.nl

In Op weg naar (betaald) werk staan veel

en klik op ‘Kletsmaatjes’. Bellen of

oefeningen. Zo word je beter in taal. En je maakt

mailen kan ook: (030) 242 28 41,

meer kans op een baan of vrijwilligerswerk.

info@hetbegintmettaal.nl.

Heb je de vijf stappen in dit boek gezet?
Dan is de kans groot dat jij straks aan het werk
gaat! Door te werken hoor je écht bij Nederland.
Je leert het land en de inwoners goed kennen.
En zij jou. Je voelt je dan snel thuis!
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Hoofdstuk 1

Dit ben ik, dit kan ik
Wil je weten welk werk bij jou past? Dan moet je weten wie je bent.
Welke eigenschappen horen bij jou? Je moet ook weten wat je
kunt. Waar ben je goed in? Dit hoofdstuk gaat over jou!
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>> Vooraf
> Hieronder staat een woordwolk. Die gaat over jou! Vul de woordwolk in.
In het middelste rondje schrijf je jouw naam. In de andere rondjes schrijf
je dingen over jezelf. Dat kan van alles zijn. Denk aan je hobby’s, je familie,
je talenten. En aan dingen die iets vertellen over wie jij bent. Zoals grappig,
rustig of sportief.

> Heb je de woordwolk ingevuld? Praat dan met elkaar over jullie woordwolken.
Vertel aan elkaar waarom je deze woorden hebt opgeschreven.

.................................................................................
.................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................

Ik heet:

..........................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................

.........................................................................................
.........................................................................................
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1.1 Mijn profiel

>> Vul in:
Naam: ..............................................................................................................................................................................

Leeftijd: ...........................................................................................................................................................................

Ik kom uit het land:

......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Opleiding

 Ik heb geen vak geleerd.
 Ik heb een vak geleerd (in Nederland of in mijn geboorteland). Dit vak heb ik geleerd:
...........................................................................................................................................................................................

Werk in mijn geboorteland (zet een kruisje)

 Ik had geen werk in mijn geboorteland.
 Ik had werk in mijn geboorteland. Dit was mijn werk:
...........................................................................................................................................................................................
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Werk in Nederland (zet een kruisje)

 Ik heb geen werk.
 Ik heb vrijwilligerswerk. Dit is het vrijwilligerswerk dat ik doe:
...........................................................................................................................................................................................

 Ik heb betaald werk. Dit is mijn werk:
...........................................................................................................................................................................................

Droombaan

 Ik weet niet welk werk ik wil doen.
 Ik weet wel welk werk ik wil doen. Dit werk wil ik graag doen:
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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1.2 Dit ben ik: eigenschappen
Wil jij weten welk werk bij je past? Dan moet

Want welke eigenschappen horen bij jou?

je weten wie je bent. Dat lijkt makkelijk: jij

Eigenschappen zeggen iets over wie je bent.

bent gewoon jij! Toch is het niet zo makkelijk.

Ze zeggen veel over je karakter.

>> Top 5
Hieronder zie je twee lijsten met eigenschappen. Een blauwe lijst en een groene lijst.
> Lees de twee lijsten door.
> Zoek de betekenis op van de woorden die je niet kent.
> Bedenk bij alle eigenschappen: ben ik dit?
> Maak een Top 5 van de eigenschappen uit de blauwe lijst die het meest

bij jou passen.
> Maak daarna een Top 5 van de eigenschappen uit de groene lijst die

het meest bij jou passen.
> Let op: op nummer 1 staat de eigenschap die het meest bij jou past!

10 | Op weg naar (betaald) werk

