
 

   WORD JIJ OOK EEN MEEDENKER? 
UITNODIGING VOOR DE MEEDENKBIJEENKOMST VAN 

POP UP YOUR TALENT 

  

Op 23 april 2019 gaan acht Steenwijkse statushouders iets speciaals doen. Zij 

pakken het podium om hun talent te pitchen en ze gaan echte plannen maken. En 

dat willen ze graag doen samen met jou!  

 

Je bent van harte uitgenodigd voor de meedenkbijeenkomst van Pop Up Your 

Talent. Tijdens deze bijeenkomst ga je samen met andere Steenwijkerlanders een 

plan maken voor en met een statushouder. Een plan dat ze helpt naar de 

arbeidsmarkt. 

 

Door dit samen te doen kunnen we echt werk maken van de dromen en talenten van 

statushouders! Kom je ook meedenken?  

 

 

Waar?  De Meenthe, Stationsplein 1 Steenwijk     Wanneer?  23 april 2019  

Aanmelden? Niet nodig!         Hoe laat?  Inloop 19:15u, start 19:30u
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BEN IK EEN MEEDENKER? 
5 REDENEN OM MEE TE DOEN AAN DE 

MEEDENKBIJEENKOMST! 

 

1. Jouw aanwezigheid is van waarde. 

Misschien weet je weinig over de arbeidsmarkt en denk je dat je 

daardoor niet veel kan bijdragen. Niets is minder waar! Wij hebben 

gezien dat iedere bijdrage enorm waardevol is! Jij brengt jouw 

kennis en ervaring mee en met elkaar maken we de beste plannen. 

2. Statushouders verdienen een sociaal netwerk. 

Veel statushouders in Steenwijk worden goed geholpen met een 

huis, een uitkering en met taalles. Tegelijk zijn ze vaak alleen en 

kennen ze nog weinig mensen. Meedenken leidt vaak tot nieuwe 

contacten en een breder netwerk.  

3. Een meedenkbijeenkomst versnelt de integratie. 

Op de meedenkbijeenkomst helpen we met het maken en uitvoeren 

van plannen op verschillende levensdomeinen zoals werk, studie 

en thuis. Een breed plan waardoor statushouders grote stappen 

kunnen maken met integreren.   

4. Je helpt in je eigen tijd en met duidelijke afspraken. 

Op de meedenkbijeenkomst werk je mee aan een goed plan voor 

een statushouder. Je maakt samen afspraken hoe en wanneer jij 

kan helpen. Het plan duurt drie maanden dus er is ook een duidelijk 

einde.  

5. Meedenken is een feestje! 

Wat is er nou leuker dan iemand echt vooruithelpen? Het geeft 

energie en een goed gevoel. Ook leer je hierdoor veel van iemand 

uit een andere cultuur.  

PS: We vieren natuurlijk ook de resultaten van onze plannen met 

een echt eindfeestje! Redenen genoeg dus om mee te denken! 

 

Graag tot 23 april 2019 In de Meenthe In Steenwijk! 

HET 

PROGRAMMA 

Pop Up Your Talent 

bestaat uit vier trainingen, 

een meedenkbijeenkomst 

en een uitvoeringsfase. In 

de trainingen leren de 

statushouders de kennis en 

vaardigheden voor een 

goede startpositie op de 

arbeidsmarkt. De 

meedenkbijeenkomst is er 

om een netwerk en een 

plan op te zetten. In de 

uitvoeringsfase gaan de 

statushouders samen het 

netwerk aan de slag met 

het plan!  

 

 
“In kreeg hulp bij het 

vinden van een studie 

en een stage, maar ook 

bij het schrijven van 

een brief. Al die hulp 

was geweldig!”. 

 

Biniam - Statushouder  


