
Aanbevelingen voor de
werkgever

1
Neem de tijd om na te denken over de 
werkcultuur van uw eigen organisatie. 
Welke kleding en welk gedrag zijn 
representatief op de werkplek? Wat zijn uw 
verwachtingen ten aanzien van taal en 
religie? Wat is het standaard aantal 
werkdagen en werkuren? Wat zijn uw 
verwachtingen (overeenkomstig de wet) 
over overwerk, en wat is het beleid rondom 
ziekte? 

2
Probeer de werkcultuur expliciet te 
maken: in een document, via uw 
inwerkingsprogramma, door middel van 
een workshop, enz. Bespreek uw 
verwachtingen van de toekomstige 
werknemer met andere relevante 
partijen in de organisatie en neem  
mogelijke misverstanden weg..

3
Werk aan het creëren van een open en 
geïnteresseerde houding en werkcultuur ten
aanzien van nieuwkomers/toekomstige 
werknemers. Volg zo nodig cursussen, een 
interculturele training of een gerelateerde 
workshop.

Contact

Inclusive Works

Catharijnesingel 55G

3511 GD Utrecht

Mrs. Laura Coello

E-Mail: migrascope@inclusiveworks.eu
info@inclusiveworks.eu 

www.inclusiveworks.eu

Aanbevelingen
voor werkgevers 
en 
werknemers 
(met een 
migratie-achtergrond)
voor een 
duurzame werkrelatie

ZAK | Zentrum für Angewandte 

Co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund
of the European Union

http://www.inclusiveworks.eu/
mailto:migrascope@inclusiveworks.eu
mailto:info@inclusiveworks.eu


4
Probeer inzicht te verkrijgen in uw nieuwe 
werknemers: hoe was de werkcultuur in 
zijn/haar vorige baan? Hoe denkt hij/zij te 
communiceren en om te gaan met de nieuwe 
collega's op het werk? Praat over zaken als 
vriendelijkheid, beleefdheid, dienstbaarheid, 
respect, enz. En wat zijn de verwachtingen van 
de werknemer met betrekking tot het contact 
met collega's buiten het werk? Bespreek zaken
als omgaan met collega’s buiten het werk, het 
al dan niet vragen om gunsten, enz.

De werkomgeving in een buitenlandse cultuur 
verschilt op veel manieren van uw eigen 
(werk)cultuur. Welke stappen kunnen worden 
genomen om de verschillen te overbruggen? Is
een gesprek genoeg? Een document? Uw 
inwerkprogramma? Of is nog iets extra's 
vereist?

5
Neem de tijd om de werknemer te begeleiden. 
Net als elke nieuwe medewerker heeft hij/zij 
begeleiding nodig. Zorg ervoor dat u, of een 
collega (een persoon die de nieuwe werknemer
kan vertrouwen), enige tijd heeft om de nieuwe 
medewerker te begeleiden.

Aanbevelingen voor de 
werknemer (met een 
migratie-achtergrond)

1
Probeer zo veel mogelijk informatie te 
verzamelen over de sector en de 
organisatie waarin u wilt gaan werken. 
Spreek van tevoren met mensen die in 
de sector werken. En, indien mogelijk, 
ook met medewerkers van de 
organisatie. Wat is de werkcultuur in 
de sector? Wat zijn de waarden van de
organisatie?

2
Probeer de verwachtingen van de 
werkgever te leren kennen en vraag naar 
kleding en representativiteit op de 
werkplek. Welke vaardigheden en 
competenties worden gewaardeerd in de 
sector of in de organisatie? Denk aan 
vriendelijkheid, flexibiliteit, feedback 
krijgen en feedback geven, enz.

3
Verzamel informatie over de wetten die in 
het land of in de sector gehanteerd 
worden. In Nederland heeft elke sector, 
bijvoorbeeld, zijn eigen CAO. CAO's zijn 
collectieve overeenkomsten tussen 
werkgevers (of werkgeversorganisaties) 
en vakbonden betreffende lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden. En wat is de 
wetgeving ten aanzien van overwerk en 

ziekte? Verzamel ook andere informatie, 
bijvoorbeeld over het  standaard aantal 
werkdagen en werkuren in de sector, en 
over wat u kunt verwachten met betrekking
tot taal en religie. 

4
Werk aan een open en geïnteresseerde houding ten
opzichte van andere mensen in het algemeen, en 
met name op het werk. Vraag indien gewenst 
cursussen, interculturele training of een 
gerelateerde workshop aan bij uw werkgever.

5
Stel vragen als u begeleiding nodig heeft, enn zorg 
ervoor dat u aantekeningen maakt over de 
antwoorden die u krijgt. Lees uw aantekeningen 
regelmatig na. Als de dingen niet gaan zoals u had 
verwacht, spreek dan met iemand in de organisatie 
die u kunt vertrouwen en vraag om extra 
begeleiding.

---

Dit document is ontwikkeld door Inclusive Works, 
ZAK en Diakonisches Werk Karlsruhe in het kader 
van het EU-project MIGRASCOPE, voor een beter 
begrip tussen werkgevers en nieuwe werknemers 
met een migratie-achtergrond.

www.inclusiveworks.eu


	Aanbevelingen voor de werkgever
	2
	3
	www.inclusiveworks.eu
	Aanbevelingen voor de werknemer (met een migratie-achtergrond)


	2
	3
	4

