
Incluusion Traineeships informatie 

Tijdens de Incluusion Traineeships gaan statushouders aan de slag met een werkervaringsplaats 
binnen de UU. Gedurende 6 tot 8 maanden (3-5 dagen/week) zullen zij werkervaring opdoen, 
kennismaken met de Nederlandse arbeidsmarkt en een relevant netwerk opbouwen.  

Wat houdt het traineeship in? 

- Het gaat om een onbetaalde traineeship met behoud van uitkering. We richten ons dus op 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning die graag een werkend leven willen opbouwen in 
Nederland.

- Trainees doen binnen de UU werkervaring op via uiteenlopende (OBP-)functies. Dit kan 
zowel binnen de faculteiten als bij centraal. Soms bieden we ook WP-posities aan.

- Trainees krijgen Nederlandse taallessen, specifiek gericht op taalgebruik op de werkvloer. 
Door deze training en de communicatie met collega’s verbeteren de trainees hun 
Nederlands.

- We bieden de mogelijkheid om een training te volgen gericht op professionele ontwikkeling. 
Deze training wordt in overleg met de trainee en de leidinggevende gekozen uit de 
Development Guide of bij een extern bureau.

- Tot slot wordt een training over interculturele competenties aangeboden. Deze training is 
overigens ook gratis te volgen door andere UU-collega’s via de directie HR.

Nieuwe ronde trainees 

- In totaal hebben zich 80 statushouders aangemeld; we hebben plek voor ~10 trainees.
Incluusion voert begin najaar 2022 korte kennismakingsgesprekken met een selectie van
kandidaten, om hun Nederlands en/of Engels te checken en om door te vragen over hun
studie- en werkervaring. Daarna proberen we een zo goed mogelijke match te vinden binnen
de universiteit op basis van hun cv, motivatie en het gesprek.

- De nieuwe trainees zijn meestal per direct beschikbaar. Maar een geschikte begindatum
wordt natuurlijk afgestemd met de werkplek.

Wat vragen we van jullie? 

- Een werkplek en functie die aansluit bij het niveau van de kandidaat. Als je van tevoren een
werkplek aanbiedt, doen wij ons best daar een geschikte kandidaat bij te vinden.

- Goede begeleiding: je kunt de begeleiding van een trainee vergelijken met die van een
bijzondere stagiaire: iemand die nog niet weet hoe zaken geregeld zijn binnen Nederland en
de UU, maar die (vaak) al een hoop werkervaring heeft.

- Een buddy op de afdeling: een persoon waar ze al hun vragen aan kunnen stellen (iemand
die juist níet hun leidinggevende is).

- Tussendoor evalueren met het Incluusion team en de trainee zelf.
- Na afronding van het traineeship is het niet vanzelfsprekend dat trainees een UU-contract

krijgen aangeboden. Wel worden leidinggevenden gevraagd om een trainee, bij een
succesvol traineeship, aan een baan te helpen door hun eigen netwerk in te zetten. Ook
wordt de hulp van Work2work ingezet.

Meer informatie en contact 

- De pilot van het Incluusion Traineeship in 2021 was een succes. Vier van de vijf trainees
vonden een betaalde baan (binnen en buiten de UU). De vijfde trainee volgt een
masteropleiding. Momenteel zijn we nog bezig met de tweede lichting van 10 trainees. Een
aantal van deze trainees heeft ook al een baan gevonden.

- Lees meer op uu.nl/incluusion-traineeship. Stel je vragen of vertel ons over mogelijke
werkplekken via projectleider Lina Senen: incluusion-traineeship@uu.nl.

https://www.uu.nl/onderwijs/incluusion/incluusion-traineeship
mailto:incluusion-traineeship@uu.nl

