
 
 

 

Nieuw! Hulpboek voor nieuwkomers die op zoek zijn naar een baan 

Werk jij met mensen die nieuw zijn in Nederland? Dan heb je vast gemerkt dat zij in 

Nederland veel verschillen met het geboorteland ervaren. De taal, mensen en regels zijn 

anders. Om deze redenen kan het voor deze groep mensen moeilijk zijn om werk te vinden 

dat bij ze past. Voor hen brengt uitgeverij Eenvoudig Communiceren daarom Op weg naar 

(betaald) werk uit: een hulpboek bij het vinden van een gepaste baan, geheel in het teken 

van de Z-route. En geschreven in eenvoudige taal voor iedereen die lezen lastig vindt. 

Z-route  
Sinds 1 januari 2022 moeten alle gemeenten de 
Z-route aanbieden aan inburgeringsplichtigen 
die moeilijk leren en lezen. Dit heet de nieuwe 
Wet inburgering. Eén van de drie leerroutes van 
het nieuwe inburgeringsstelsel is de Z-route (Z 
voor zelfredzaamheid). Deze is gericht op 
inburgeraars bij wie tijdens de intake wordt 
vastgesteld dat zij zeer veel moeite zullen 
hebben met het leren van de Nederlandse taal. 
Om de zelfredzaamheid van iemand te 
vergroten, moet onder andere de 
taalbeheersing verbeterd worden.  
 
Als je de Nederlandse samenleving wil leren 
kennen zijn twee dingen belangrijk.  
Stap 1 is het leren van de taal, stap 2 is 
meedoen in de samenleving. Meedoen betekent werken. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, of 
een betaalde baan. Je leert de taal niet alleen in de klas, maar ook op het werk. Met dit boek 
helpen we anderstaligen een stukje vooruit. Door samen met hen vijf stappen te zetten. Vijf 
stappen op weg naar (betaald) werk. 
 
Wat kan je verwachten van Op weg naar (betaald) werk? 
Dit boek biedt niet alleen hulp aan anderstaligen bij het vinden van een baan. Met dit boek 
leren ze over zichzelf, over Nederland en over het bijdragen aan een samenleving die op vele 
vlakken nog onbekend terrein is. En bovenal waarom het hebben van een baan van 
toegevoegde waarde is voor de persoonlijke ontwikkeling. Cursisten krijgen antwoord op de 
vraag welk werk bij ze past en hoe ze daarachter kunnen komen. Maar ze leren ook over het 
begrip ‘een leven lang leren’ en wat dat eigenlijk betekent. Verder leren cursisten hoe ze een 
baan vinden en hoe ze reageren op een vacature. En wat het verschil tussen werk en 
vrijwilligerswerk is, hoe het is om aan het werk te gaan, wie collega’s zijn en hoe je met 
collega’s omgaat op de werkvloer.  
 

https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/op-weg-naar-betaald-werk
https://www.eenvoudigcommuniceren.nl/op-weg-naar-betaald-werk
https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-z-route.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-z-route.pdf


In de les 
Dit werkboek leent zich goed voor gedifferentieerd werken in de lessen. Het is nuttig voor 
anderstaligen om Op weg naar (betaald) werk te lezen met iemand die ze kan begeleiden 
tijdens het maken van de opdrachten. Stel samen met de cursist de leerdoelen vast en 
selecteer de relevante onderdelen uit dit werkboek. En bespreek de algemene dingen zoals 
de verschillende mogelijke banen en financiële zaken klassikaal. 
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Uitgeverij Eenvoudig Communiceren  
Voor veel mensen zijn 'gewone' boeken veel te moeilijk. Daarom maakt uitgeverij Eenvoudig 
Communiceren romans en werkboeken in eenvoudig Nederlands. Door een eenvoudigere 
verhaalstructuur, kortere zinnen, grotere letters, eenvoudigere grammatica en makkelijkere 
woorden. Zo kunnen jongeren en volwassenen die moeite hebben met lezen opeens wél een 
boek uitlezen. Dat geeft zelfvertrouwen en brengt het plezier in lezen terug.  
 
Laaggeletterdheid  
In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. Zaken als 

online een treinkaartje kopen, de bijsluiter van medicijnen lezen of een formulier invullen, zijn 

voor hen een grote uitdaging. Met haar toegankelijke uitgaven zet Eenvoudig Communiceren 

zich continu in voor het vergroten van de zelfredzaamheid van laaggeletterden, en voor het 

bevorderen van kansengelijkheid in het algemeen. 

___________________________________________________________________________  
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): Voor meer informatie over deze uitgave of voor 
interviewaanvragen met de auteur kunt u contact opnemen met Ralf Beekveldt, directeur 
uitgeverij Eenvoudig Communiceren, 0031 6 54205874, 
r.beekveldt@eenvoudigcommuniceren.nl  
Een recensie-exemplaar kunt u aanvragen bij Marianne Verhallen, 
m.verhallen@eenvoudigcommuniceren.nl (0031 6 20967363)  
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