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        Het project ‘Stagecarrousel’ van SNV Brabant Centraal 

 

SNV Brabant Centraal komt op voor de rechten van vluchtelingen en nieuwkomers en helpt hen bij het 

opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Eén van de pijlers waar wij ons op richten is 

“Arbeidsparticipatie”. In de praktijk blijkt het namelijk nog niet zo makkelijk te zijn voor vluchtelingen en 

nieuwkomers om te participeren in de samenleving middels werk. Enerzijds kunnen taal en competenties 

tekortschieten, aan de andere kant vertegenwoordigt deze doelgroep een nog niet zo bekend arbeidspotentieel. 

 

De stagecarrousel is opgezet om vluchtelingen en nieuwkomers te ondersteunen bij participatie middels werk, 

en organisaties kennis te laten maken met hetgeen deze doelgroep te bieden heeft. 

 

Wat levert het op? 

De organisatie krijgt de gelegenheid om te ervaren welke talenten deze doelgroep te bieden heeft. Daarnaast 

zorgt dit project voor diversiteit binnen de organisatie. Diversiteit zorgt onder andere voor meer creativiteit 

aangezien mensen met diverse achtergrond verschillende perspectieven met zich mee brengen. Dit levert zowel 

voor de deelnemer, de begeleider als de collega’s leerzame situaties op. Als organisatie draagt u, door de 

deelnemers een kans te geven, een steentje bij aan een goede integratie van vluchtelingen en nieuwkomers.  

 

Hoe werkt het? 

Kandidaten krijgen een traject van circa 5 maanden aangeboden. Het traject start met workshops gericht op 

aanbodsversterking. Daarnaast maken de deelnemers kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt doormiddel van 

een aantal bedrijfsexcursies. 

 

Vervolgens worden de kandidaten geplaatst op een, bij hun profiel passende, stage. Hier krijgen deelnemers de 

mogelijkheid hun werknemersvaardigheden te vergroten, hun capaciteiten te ontdekken en eventueel kennis te 

maken met verschillende functies. De snuffelstage duurt in totaal 8 weken, met een minimum van 8 uur per 

week stage.                                                  

          

Op basis van de snuffelstage maken de kandidaten een keuze voor een verdiepingsstage. Een gerichte stage 

wordt ingezet op de werkplek waar de kandidaten de meeste affiniteit mee hebben. Op deze manier hebben de 

kandidaten de kans hun kennis uit te breiden, en heeft de organisatie de kans de capaciteiten van de kandidaten 

goed te beoordelen. De verdiepingsstage duurt in totaal 8 weken, met een minimum van 8 uur per week stage.  
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Wat wordt er van u verwacht? 

Voor de snuffelstage is het belangrijk dat een deelnemer kennis kan maken met diverse functies, werkzaamheden 

en/of afdelingen binnen de organisatie. Het is ook een mogelijkheid dat de deelnemer bij verschillende 

organisaties stage loopt gedurende korte periodes.  

 

Het bieden van goede begeleiding bij een stage kost tijd. Wij zoeken dan ook organisaties die deze tijd willen en 

kunnen investeren. Affiniteit met het begeleiden van deze doelgroep is prettig en geen must. SNV Brabant 

Centraal begeleidt naast de stagiaire, ook de organisatie die de stageplek verschaft. Verdere competenties die 

gevraagd worden van de begeleider zijn: leiding geven aan, motiveren en begeleiden van stagiaires en kunnen 

voorzien in taakgerichte opdrachten 

 

 

 

U kunt dit filmpje via YouTube bekijken door te zoeken op: Stagecarrousel 0001) 

 

 

Wat is de bijdrage van SNV Brabant Centraal? 

Wij zorgen ervoor dat de deelnemers een degelijke basis hebben voordat ze aan de stage beginnen. Ze weten wat 

ze kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Gedurende de looptijd van de stage wordt de stagiaire 

wekelijks begeleid door een coach van SNV Brabant Centraal. Daarnaast kunnen we de stage-instelling 

desgewenst ondersteunen m.b.t. de begeleiding van de stagiaire en alle andere vraagstukken die komen kijken bij 

meer diversiteit binnen uw organisatie. 
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Interesse? 

Bent u geïnteresseerd en wilt u een van onze deelnemers de kans geven werkervaring op te doen? Neem dan 

contact op met: 

 

 

SNV Brabant Centraal 

 

Locatie Breda & Tilburg 

Contactpersoon: Velma Hodzic 

T. 076 - 522 54 75 / 013 - 536 36 30 

E. vhodzic@snvbrabantcentraal.nl  

Bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 

Locatie Eindhoven 

Contactpersoon: Tess Grooten 

T. 040 - 243 30 10 

E. tgrooten@vluchtelingenwerkeindhoven.nl  

Bereikbaar op maandag t/m donderdag 

 

www.snvbrabantcentraal.nl  

 

 

 

 


