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Inleiding
De personeelstekorten in de zorg blijven oplopen. In veel gevallen is de situatie nijpend en zijn
vacatures moeilijk in te vullen. De prognose voor 2022 is een tekort van ruim 5.000 mede
werkers in de zorg. Ruim tweederde van de verwachte tekorten (69%) betreft de functies van
verzorgenden en verpleegkundigen. 28% betreft mbo-verpleegkundigen, 22% verzorgenden
en 19% hbo-verpleegkundigen.
Oorzaken en oplossingen
De vergrijzing is één van de belangrijkste aanjagers van de vraag naar meer zorgpersoneel.
Vergrijzing van de cliënten, maar ook van het zorgpersoneel. Nu al is 23% van de werknemers in
de zorg ouder dan 55 jaar. Dat betekent dat de komende twaalf jaar veel oudere zorgmedewer
kers zullen stoppen met werken, waardoor meer vacatures ingevuld moeten worden
(Zorgwelzijn, 2018).
Ook een toename van het aantal chronisch zieken en een intensievere en complexere zorgver
lening spelen een belangrijke rol. Daarnaast leiden een toename van de welvaart, betere toe
gankelijkheid van de zorg en steeds verder ontwikkelde behandelmogelijkheden ook tot een
stijging van het zorggebruik en dus een toename van de vraag naar personeel.
Om de tekorten aan te pakken, zijn allerlei acties mogelijk. Landelijk komen personeelsbehoud,
verhogen van de instroom van medewerkers en het verlagen van uitval als belangrijke maat
regelen naar voren.
Binnen het project ‘Buitenlandse werving’ richten wij ons op de instroom van buitenlandse EU
medewerkers en het profileren van de regionale zorginstellingen als aantrekkelijke werkgevers.
Het werven van buitenlandse medewerkers is niet de oplossing voor het tekort, maar een
onderdeel van de oplossing.

Het werven van buitenlandse
medewerkers is niet de
oplossing voor het tekort, maar
een onderdeel van de oplossing.
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Projectomschrijving
Pleyade wil professionele medewerkers, stagiairs en
vakantiekrachten met ambitie uit het buitenland werven
en aan zich binden. Daarmee moeten de tekorten bij
zorginstellingen in de regio voor een deel ingevuld
kunnen worden.
Wij richten ons op buitenlandse verpleegkundigen met geen of onvoldoende toekomstper
spectief in eigen land én voor wie de taal een barrière is om elders in Europa te starten. Ons
doel is buitenlandse verpleegkundigen in contact te brengen met regionale zorginstellingen en
ziekenhuizen, waarbij een gedegen taal- en cultuuropleiding gewaarborgd is.
Na deze werving en opleiding worden de buitenlandse medewerkers binnen het project op
weg geholpen bij hun administratieve verplichtingen om als EU-medewerkers werkzaam te zijn
in Nederland. Denk hierbij aan huisvesting en inschrijving bij de gemeente, Belastingdienst en
huisarts. Kandidaten ontvangen een arbeidsovereenkomst van de regionale partners en kun
nen na de projectbegeleiding gezien worden als reguliere medewerkers in dienst van de regio
nale partners.

Het inzetten van buitenlandse medewerkers
kan de volgende voordelen hebben:
•	De medewerkers zijn jong, nog onge
bonden en, met aanvullende hulp ,
voelen ze zich snel thuis in hun
nieuwe woon- en werkomgeving;
•	De medewerkers zijn, mits goed
opgevangen en begeleid, loyaal en
dragen bij aan een verdere instroom
van mensen uit de door ons gewens
te doelgroepen;
•	De medewerkers komen rechtstreeks
in dienst. Er zit geen uitzendbureau
of detacheerder tussen. De uitgaven
die u daarmee uitspaart, kunt u inzet
ten voor andere nuttige zaken voor
cliënten en medewerkers;
•	De medewerkers hebben een goed
arbeidsethos en willen zich verder

ontwikkelen, zodat ze op termijn
inzetbaar kunnen zijn als regie ver
pleegkundigen / gespecialiseerde
verpleegkundigen;
•	De medewerkers brengen kennis en
kunde mee uit een andere setting en
achtergrond. Wellicht is dat verrijkend
voor uw organisatie.
•	We profileren ons als organisaties die
laten zien dat we vooruitstrevend en
oplossingsgericht zijn. Dat trekt meer
sollicitanten aan.
•	Door de buitenlandse medewerkers
boventallig in te zetten, kunnen de
loonkomsten bekostigd worden door
de kwaliteitsgelden.
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Samenwerking in de regio
In 2018 startte Pleyade een proef met deze vernieuwende vorm van werving: de organisatie
bood Griekse studenten de mogelijkheid om een half jaar een Erasmusstage te lopen.
Daarnaast maakte een aantal gediplomeerde verpleegkundigen door vakantiewerk kennis
met Pleyade. Voorafgaand kregen ze intensief Nederlandse taalles. Het was een succes:
cliënten, medewerkers en de Griekse verpleegkundigen (in opleiding) vonden het een
fantastische ervaring.
Na een uitgebreide evaluatie is besloten door te gaan met het project en het te delen met
regionale zorginstellingen. Door de samenwerking aan te gaan met regionale partners stelt de
overheid ook transitiegelden beschikbaar. Dit komt ons allemaal ten goede én zo werken we
gezamenlijk aan een betere regionale samenwerking.
Pleyade
Pleyade vindt het belangrijk innovatief bezig te zijn en te zorgen voor oplossingen voor het
personeelstekort. Voor de instroom van buitenlandse medewerkers heeft Pleyade in 2017
gekozen voor aanstelling van een projectmedewerker buitenlandse werving om dit project in
Nederland te begeleiden.
Eduployment
Voor het onderhouden van het buitenlandse netwerk is een partnerschap gezocht met
Eduployment. Zij verzorgt de taalopleiding en het werven van studenten en medewerkers.
Inmiddels heeft Pleyade samen met Eduployment een netwerk opgebouwd met diverse hoge
scholen, universiteiten, taaldocenten en taalopleidingen in Griekenland en Italië. De mogelijk
heden van samenwerking met hogescholen en universiteiten in andere landen worden op dit
moment onderzocht door Eduployment.
WZW- Waard om voor te Werken
Om de arbeidsmarkttekorten aan te pakken kent regio Arnhem en Foodvalley het zorgbrede
actieprogramma Waard om voor te Werken! Organisaties brengen succesvol gebleken acties in
dit programma in zodat regionale verbreding en uitbreiding gerealiseerd kunnen worden.
Pleyade en WZW namen het initiatief om deze project om te zetten in een regionaal project in
de regio Arnhem en Foodvalley.
Op dit moment neemt een aantal zorginstellingen deel aan het project (zie bijlage 6).
Uitbreiding met tenminste één ziekenhuis met de mogelijkheid voor gespecialiseerde vervolg
opleidingen is een volgende stap die gemaakt gaat worden om de aantrekkelijkheid van
Pleyade en haar partners te vergroten. Uiteindelijk willen Pleyade en haar partners bereiken dat
buitenlandse zorgprofessionals die in Nederland willen werken, bij voorkeur kiezen voor de
regio Arnhem en Foodvalley om hun carrière te beginnen.
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Programma
Pleyade is bereid om te investeren in de vorm van een
goede taalopleiding, voorbereiding en nazorg, zodat de
buitenlandse medewerkers zonder taalbarrière en/of
cultuurachterstand bij kunnen dragen aan het geven van de
gewenste professionele en liefdevolle zorg. De begeleiding
start al in het thuisland van de buitenlandse medewerkers.

Taalcursus in thuisland
De buitenlandse medewerkers, stagiairs en vakantiekrachten krijgen in hun thuisland een
taalcursus, zodat ze de Nederlandse taal op A2-niveau beheersen. Dit is voldoende om te
kunnen lezen, schrijven en communiceren in de basis leef- en werkomstandigheden. Naast de
Nederlandse taal is er tijdens het taalprogramma ook aandacht voor de Nederlandse cultuur en
worden zorgprotocollen doorgenomen.
Als de student en of vakantiekracht de taalopleiding op A2-niveau heeft behaald én als de
student alle onderdelen op school heeft behaald die noodzakelijk zijn voor de Erasmusstage,
kunnen ze worden aangenomen bij de deelnemende organisaties.
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Medewerker, stagiair of vakantiekracht
Belangrijk is dat er binnen een team voldoende begeleiding aanwezig is om de stagiair,
vakantiekracht of gediplomeerde op te vangen en te ondersteunen. Op elk team waar een
buitenlandse medewerker wordt ingezet, dient continue werkbegeleiding aanwezig te zijn.
De stagiairs worden boven formatief ingezet. De vakantiekrachten en de gediplomeerden
hebben met name in de startperiode werkbegeleiding nodig, voornamelijk voor het inwerken.
De eerste twee maanden worden ook zij boven formatief ingezet.
Inzet buitenlandse stagiairs vanuit Erasmusstage
De stagiairs zitten in hun laatste jaar van de opleiding verpleegkunde. De Erasmusstage is een
periode van maximaal zes maanden, waarbij er op verschillende afdelingen met verschillende
doelgroepen stages worden gelopen.
Inzet buitenlandse gediplomeerde verpleegkundigen als vakantiekracht
Zij worden voor de duur van zes maanden ingezet als helpende niveau twee. Dit vanwege de
taalbarrière. Hun kennis en zelfstandigheid is in hun thuisland echter veel hoger.
Als de samenwerking met de stagiair of vakantiekracht van beide kanten als succesvol is
ervaren, volgt een vervolgtraject. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst bij één van
de deelnemers zijn.
Inzet buitenlandse gediplomeerde verpleegkundigen
Zij krijgen gelijk een contract bij één van de deelnemers. Deze medewerkers starten op niveau
twee voor de duur van twee tot zes maanden. De eerste weken na aankomst in Nederland krij
gen de verpleegkundigen taalcursussen op B1-niveau en worden ook de zorgprotocollen van
Pleyade in de taalcursus behandeld. Taalniveau B1 is een hoger taalniveau en voldoende om te
kunnen lezen, schrijven en communiceren in de wereld van opleiding en beroep.
De periode van twee tot zes maanden is afhankelijk van de snelheid waarmee de medewerkers
de taalcursus B1 afronden en hun bekwaamheid en zelfstandigheid kunnen aantonen om een
BIG-registratie aan te vragen. Na de BIG-registratie worden zij ingezet als niveau drie BIGgeregistreerde verzorgende.
Om het taalniveau verder te verbeteren biedt Eduployment deze medewerkers vervolgens de
taalcursus B2 aan.

Wie komt er op de afdeling?
Teamhoofden kunnen bij de projectleider van Pleyade aangeven welke soort medewerkers zij
kunnen plaatsen afhankelijk van de behoefte op een afdeling en de ruimte om de buitenlandse
medewerker te begeleiden. De lijsten met stagiairs zijn vaak kort van tevoren beschikbaar,
omdat dan pas duidelijk is wie in aanmerking komt voor een Erasmusbeurs.
Zodra de definitieve lijsten met kandidaten beschikbaar zijn, kunnen de teamhoofden vooraf
kort kennis maken met de kandidaten via skypegesprekken. De buitenlandse medewerkers en
teamhoofden zijn dan in de gelegenheid om elkaar algemene vragen te stellen om een indruk
te krijgen van de persoon. Aan de hand van de skypegesprekken vormt zich een voorkeur voor
plaatsing vanuit de teamhoofden. Deze voorkeur wordt eerst intern besproken en indien
mogelijk meegenomen in de uiteindelijke plaatsing.
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De teamhoofden ontvangen vervolgens de gegevens van de betreffende medewerkers en kun
nen vervolgens rechtstreeks contact opnemen voor het inroosteren en de introductie op de
werkvloer.
De buitenlandse medewerkers worden bij aankomst in Nederland door het projectteam buiten
landse werving welkom geheten in de huisvesting op de Akkerwindestraat in Arnhem. Na twee
weken MRSA-quarantaine en de laatste taallessen kunnen de medewerkers aan de slag.

Introductie op de werkvloer
Leidinggevenden en werkbegeleiders spelen een belangrijke rol om de werkperiode van de
buitenlandse medewerkers goed te laten verlopen. Dat begint met een warm welkom en
goede begeleiding in de eerste tijd na aankomst. Voor een groot deel is dit niet anders dan hoe
we omgaan met andere stagiairs en vakantiekrachten. Iedereen is er bij gebaat dat de buiten
landse medewerkers zo snel mogelijk meedraaien zoals reguliere medewerkers van de organi
satie. Hieronder staan enkele aandachtspunten.

Inzet mentor
Binnen Pleyade werken meerdere medewerkers die zijn begonnen als buitenlandse medewer
ker onder dit project. Zij weten als geen ander hoe het is om op jonge leeftijd een nieuwe start
te maken in een ander land, maar kennen ook de organisatie en bewoners erg goed. Door deze
ervaren medewerkers als mentor aan de nieuwe buitenlandse medewerkers te koppelen, kun
nen zij een groot gedeelte van de introductie op zich nemen. Het opbouwen van een band met
het teamhoofd blijft echter voorop staan. Het mentorschap raden wij aan voor de eerste vier tot
zes maanden, waarbij uiteraard Nederlands de voertaal moet zijn tijdens gesprekken.

Introductieperiode

Eerste dag
Het teamhoofd ontvangt de nieuwe medewerker(s) persoonlijk. Liefst op een tijdstip dat het
rustig is op de woning/afdeling, zodat u echt de tijd heeft voor de kennismaking. Deze eerste
werkdag is heel belangrijk voor een goede eerste indruk. Start rustig op en probeer niet teveel
informatie te geven. Je kunt de medewerker(s) vertellen over de visie van de organisatie, de
werkzaamheden en natuurlijk kennis laten maken met bewoners en collega’s.
Eerste week
Het is goed als de medewerkers de bewoners rustig leren kennen. Gebruik de eerste week ook
om de medewerkers wegwijs te maken in de organisatie, zoals bij elke andere nieuwe
medewerker.
Voor een goede start begeleidt u de buitenlandse medewerkers in de ADL-zorg. ADL-zorg en
huishoudelijke taken zoals afwassen of stofzuigen is iets wat ze niet kennen in het buitenland.
De ouderen worden in veel Europese landen grotendeels thuis verzorgd en verzorgingshuizen
zijn er niet of erg schaars. De kandidaten hebben de meeste ervaring in verpleeghuizen of
ziekenhuizen. De ADL-protocollen worden tijdens de taalcursus wel behandeld, maar de prak
tijk is natuurlijk anders. De medewerkers kunnen eerst meekijken, daarna draait u de rollen om
en kijkt u mee als zij de ADL-zorg doen. Neem hiervoor de tijd, zodat de medewerkers zich
zeker voelen in hun werkzaamheden en houd rekening met de mogelijke taalbarrière.
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Weken erna
De weken erna is het belangrijk dat je beoordeelt en met de medewerkers bespreekt wanneer
je ze wat losser kunt laten. Uiteindelijk moeten ze de verantwoordelijkheid kunnen nemen die
je van ze mag verwachten op hun niveau.
Probeer genoeg aandacht te hebben voor de cultuurverschillen. Natuurlijk omdat het leuk en
leerzaam is om over elkaars gebruiken te leren. Maar ook omdat de verschillen een impact
hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Uit ervaring is gebleken dat open gesprekken hier
over ontzettend waardevol zijn en voor meer begrip zorgen.
Evaluatie introductieperiode
Om de introductieperiode af te sluiten vindt, zoals gebruikelijk, een evaluatiemoment plaats
met de leidinggevende, werkbegeleider en medewerker. Wij raden aan het evaluatiemoment
na zo’n vier maanden in te plannen. Als er aandachtspunten zijn, maar ook als het gewoon
goed gaat is het voor beide partijen fijn daar even bij stil te staan.
Het is belangrijk, nog meer dan bij reguliere medewerkers, aandacht te hebben voor hoe de
medewerker zich thuis voelt in de werkzaamheden, hoe het contact met bewoners en collega’s
gaat en of er nog specifieke culturele of andere aspecten zijn om het over te hebben.

Open gesprekken over
de cultuurverschillen zijn
ontzettend waardevol en
zorgen voor meer begrip.
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Praktische zaken
op de werkvloer
In principe draait een buitenlandse medewerker of stagiair
na een korte introductie en begeleiding op taal en cultuur
op dezelfde manier mee als Nederlandse medewerkers
of stagiairs.
Om buitenlandse medewerkers tijdens het starttraject te ontlasten, gelden voor hen tijdelijk
andere regelingen dan voor reguliere medewerkers. Denk hierbij aan taalles, MRSA, huisvesting
en ADL-protocollen. Deze uitzonderingen staan vermeld in de bijlage “Afwijkende regelingen
voor buitenlandse medewerkers”. Na de BIG-registratie mag je verwachten dat de medewerkers
zelfstandig zijn in hun werk en de Nederlandse taal en gebruiken. Ook vallen zij dan niet langer
onder het project, maar worden reguliere medewerkers.
Houd verder rekening met de extra begeleiding qua taal en gebruiken en dat het niveau van
inzetbaarheid in Nederland een stuk lager ligt dan het niveau waarop de medewerkers in hun
thuisland werkzaamwaren.

Medewerkers

De verpleegkundigen krijgen een contract bij één van de deelnemers. Zij starten op niveau 2
voor de duur van 2 tot 6 maanden. Die periode is afhankelijk van de snelheid waarmee zij de
taalcursus B1 afronden, bekwaamheid en zelfstandigheid kunnen aantonen om hun BIG regi
stratie aan te vragen. Deze periode kunnen de medewerkers boventallig worden ingezet met
kwaliteitsgelden. Na de BIG registratie worden zij ingezet als niveau 3 BIG geregistreerde ver
zorgende. Bij de BIG registratie is men wel afhankelijk van de snelheid van de externe
organisaties.

Vakantiekrachten

De buitenlandse diplomeerde verpleegkundigen krijgen als vakantiekracht een tijdelijk con
tract bij één van de deelnemers. Dit is voor de duur van 6 maanden. Zij worden ingezet als ver
zorgende niveau 2 (niet boventallig). Indien deze samenwerking van beide kanten als succesvol
wordt ervaren, wordt er een vervolgtraject afgesproken.
De werkbegeleiding vergt in het begin extra aandacht voor de onbekendheid met ADL, het
taalniveau A2 en daardoor niet gelijk zelfstandig kunnen werken.

Stagiairs

De Hogescholen en Universiteiten bieden de laatstejaars verpleegkunde studenten de moge
lijkheid om met een Erasmusbeurs, stage te lopen in het buitenland. De Erasmusstage is een
periode van maximaal 6 maanden, waarbij er op verschillende afdelingen met verschillende
doelgroepen stages worden gelopen. U kunt daarbij denken aan 3 maanden PG en 3 maanden
somatiek of revalidatie.
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De kennismakingsperiode (stage / vakantiewerk) is niet alleen bedoeld om de mensen te
laten zien dat uw afdeling een goede keuze is. De bedoeling is ook om deze mensen, na afloop
van het follow-up programma, met zo weinig mogelijk taal- en/of cultuurachterstand te laten
terugkeren op uw afdeling, of de afdeling van een collega van u, zodat zij met zo min mogelijk
inwerktijd mee kunnen draaien.
Is de nieuwe medewerker al op kennismaking geweest (4 – 6 maanden) dan heeft u het al een
stuk makkelijker. Veel zaken zijn dan al bekend. Uw toen gedane investering in tijd krijgt u nu
volledig terug. Toch houdt u in uw inwerkprogramma er rekening mee dat de komende periode
zij nog wat steun nodig heeft en ook dat de voorbehouden handelingen geoefend moeten
gaan worden (al dan niet met aftesten in het skilslab). Hiermee bereikt u dat na de succesvolle
voltooiing van de BIG-registratie de medewerker naast bevoegd voor Nederland, ook bekwaam
is in de Nederlandse setting.

Verwachtingen
De buitenlandse medewerkers en stagiairs zijn een aanwinst om uw teams te ondersteunen en
de tekorten op te vullen en bieden daarbij mogelijk uitzicht op vaste medewerkers. De intro
ductieperiode is een investering van zowel Pleyade, de deelnemers als voor de buitenlandse
medewerkers.

Taalbarrière
Qua opleiding en handelingen hebben de buitenlandse medewerkers in hun thuisland als ver
pleegkundige gewerkt. Protocollen van Pleyade zijn bij de taalcursus inhoudelijk allemaal
behandeld, maar de medewerkers kunnen echter niet op mbo 3-niveau worden ingezet omdat
ze de taal nog niet voldoende beheersen. Dit kan frustraties geven, omdat ze onder hun kun
nen aan het werk zijn. Werkbegeleiding kost wat meer tijd door de taalbarrière. Qua handelin
gen kunnen ze echter sneller doorgroeien, omdat ze in hun thuisland de handelingen al wel
mochten doen.

Hiërarchie
Daarnaast zijn er cultuurverschillen om rekening mee te houden op de werkvloer. De hiërarchie
in veel Europese landen is minder democratisch dan in Nederland. In Nederland zijn we
gewend initiatieven te nemen en zelf aan het management aan te geven wat je wilt en denkt.
In de meeste Europese landen is men gewend orders aan te nemen van een baas en je afhanke
lijker en minder initiatiefrijk op te stellen. Ze zijn daardoor banger om iets verkeerd te doen en
wachten liever eerder opdrachten af. Van beide kanten is het dus belangrijk hier rekening mee
te houden en dit te bespreken.

Uitdaging
Omdat de medewerkers in hun thuisland gewend waren verpleegkundige handelingen uit te
voeren en dit in ons land door de taalbarrière nog niet mogen kan het zijn dat ze minder gemo
tiveerd worden. Kijk naar de mogelijkheden om zoveel mogelijk verpleegkundige handelingen
te doen onder toezicht.

Discriminatie
Wederzijds begrip is erg belangrijk. De buitenlandse medewerkers kunnen het gevoel hebben
gediscrimineerd te worden omdat ze voor bepaalde handelingen in Nederland niet worden
ingezet, terwijl ze dat in hun thuisland al wel deden. Reguliere medewerkers kunnen zich weer
tekort gedaan voelen omdat de buitenlandse medewerkers in de eerste periode wat meer
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aandacht en begeleiding krijgen. Uiteindelijk zijn de buitenlandse medewerkers echter gewoon
reguliere medewerkers en zal de behandeling gelijk zijn aan alle andere medewerkers.
Elke buitenlandse medewerker is weer anders, maar houd rekening met hun positie, cultuur en
leeftijd. Het uiteindelijke doel is dat ze net als reguliere medewerkers meedraaien in het sys
teem, maar de eerste periode kost dat wat extra inlevingsvermogen en begrip.
Vraag uzelf af wat de medewerkers van u kunnen verwachten qua begeleiding . Waar kunt u
extra rekening mee houden ten opzichte van reguliere stagiairs? Probeer te voorkomen dat de
buitenlandse stagiairs/medewerkers te snel aan het werk gaan zonder begeleiding.

Overige aandachtspunten:
• Werken aan wederzijds begrip en communicatie
•	Investeren in een goede naam van onze zorginstellingen. De positieve geluiden gaan erg snel
op de scholen in het buitenland, maar dat geldt ook voor negatieve geluiden. Probeer dat te
voorkomen en problemen tijdig te bespreken.
• Door bijvoorbeeld een pauze samen met het team te plannen krijg je meer saamhorigheid.
•	Spreek altijd Nederlands, indien nodig in korte zinnen. Of leg woorden die men nog niet kent
uit of wijs ze aan. Maar alleen door veel Nederlands te spreken beheersen de buitenlandse
medewerkers de taal sneller en kunnen sneller zelfstandig aan het werk.

De buitenlandse medewerkers
en stagiairs zijn een aanwinst
om uw teams te ondersteunen
en de tekorten op te vullen
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Bijlage 1
Beschrijving doelgroepen met
bijbehorende afspraken
Introductieperiode
(Erasmus) stagiare

Gediplomeerd
verpleegkundige

Scholing

HBO-V / Universitair

HBO-V / Universitair

Fase

Laatste jaar Bachelor

Gediplomeerd (bachelor-V)

EQF niveau (1

Laatste jaar Bachelor

Gediplomeerd (bachelor-V)

Vergelijkbaar met

Aankomend bachelor graad

Bachelor graad verpleegkunde

Taalniveau

A2

A2

A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan
heeft. Hij begrijpt korte eenvoudige teksten. Hij is in staat om
informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie
of een menukaart.
Duur van de taaltraining

Op basis van fulltime – 5 dagen per week intensief ) 4½ maanden

Duur introductieperiode

6 maanden

4 tot 6 maanden
Afhankelijk van start follow-up
programma

Benoeming functie

Stagiar

Vakantiewerker

Doel van deze periode

Betrokkene verleiden om deel te nemen aan het follow-up
programma van Eduployment.

Bevoegd

Neen

Neen

Bekwaam

Neen

Tot op niveau verpleegkundige

Toegestaan werk

ADL

ADL

Vergelijkbaar met

Helpende

Helpende

Bijzonderheden

Bij aangaan van commitment,
2e deel van de stage, oefenen
verpleegkundige handelingen.

Op basis van inschatting
teamhoofd en aanwezigheid
supervisor extra verantwoor
delijkheid mogelijk
lees verder >>
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Introductieperiode
(Erasmus) stagiare

Gediplomeerd
verpleegkundige

Beloning per maand

€ 570,- netto per maand (2

FWG25-V06 (€ 1.863,09)

Maaltijden

1 warme maaltijd per (stage)
dag of tegenwaarde van
€ 105,- per maand

Voor eigen rekening (in
wachttijd één warme maaltijd
per werkdag voor rekening van
werkgever)

Woonkosten

Voor rekening van de
werkgever

Max. € 450,- per maand

Medische keuring vooraf in
eigen land (Corona, MRSA,
Hepatitis A en B, TBC).

- Ja, verplicht.
- Afhankelijk van commitment,
wel/niet voor eigen rekening

- Ja, verplicht.
- Voor eigen rekening

Idem medische keuring bij
aankomst (Corona, MRSA)

- Ja, verplicht.
- Voor rekening van de
werkgever

- Ja, verplicht.
- Voor rekening van de
werkgever

Periode buiten locatie

Eerste 2 weken. In deze periode wachten op uitslag medische
keuring en afhandelen administratieve formaliteiten / uitleg
protocollen

Beloning in de wachtperiode

Geen salaris, geen huur, tijdens werkdagen één warme maaltijd
voor rekening van werkgever. Kan in de vorm van forfaitair
bedrag (€ 52,50 per persoon / 2 weken of in natura)

Inschrijving in Gba

Ja

Ja

Aanvraag DigiD

Ja

Ja

Aanvraag zorgverzekering

Ja

Ja

Aanvraag zorgtoeslag

Ja

Ja

Optie: textielpakket

Ja

Ja

Arbeidsovereenkomst

Stage-overeenkomst model 1

Tijdelijke arbeidsovereenkomst
model 2 (vakantiewerker)

Voor deelnemers commitmentprogramma en voltooien afgesproken 4 - 6 maanden
Bijdrage medische keuring
vooraf

€ 50,-

Geen

Bijdrage verzekering aan
sprakelijkheid en repatriëring

€ 65,-

Geen

Bijdrage reiskosten

Tot maximaal € 250,-

Geen

Opslag inboedel tijdens
follow-up periode

Ja, voor deelnemers follow-up taalprogramma
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Follow up programma
Bij succesvolle kennismakingsperiode en instemming van betrokkene stromen de kandidaten door naar het (taal) follow-up programma van Eduployment.nl. In onderstaande tabel
staan alle kenmerken.

Instroom vanuit

Stagiairs, gediplomeerde verpleegkundigen, assistent verpleeg
kundigen (bij tevredenheid over de introductieperiode)

Eindniveau

B1++

Duur taaltraining

4½ maanden

Uitleg taalniveau B1

Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het
grootste deel uit veelgebruikte woorden bestaan. Maar ze begrij
pen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben.
Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.

Uitleg taalniveau B2

Heeft iemand taalniveau B2? Dan begrijpt hij een tekst waarin de
schrijver een standpunt inneemt over een actueel onderwerp (‘de
jeugd begrijpt alleen nog teksten van maximaal 140 karakters’) .
Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur.

Eerste periode na terugkeer uit follow-up programma Eduployment.nl
Kenmerk

Het standaard (taal) follow-up programma is succesvol afgesloten

Duur van de periode

Minimaal 4 maanden

In deze periode te doen

Afleggen examen Staatsexamen Nederlands als Tweede taal /
programma 1 (gelijk aan taalniveau B1)

Nodig voor

Registratie als verpleegkundige in het Nederlandse BIG-register

Functie in deze periode

Verzorgende (niet-VIG)

Bijzonderheid

Kandidaten beginnen in deze periode met:
-	 aftoetsen voorbehouden in het skilslab
-	laten zien (onder supervisie) dat zij op niveau VIG kunnen
werken

Beloning

FWG30 – V08 (€ 1.960,.02)

Maaltijden

Voor eigen rekening (in wachttijd één warme maaltijd per werkdag
op rekening werkgever)

Woonkosten

Max € 450,- per maand, indien gebruik gemaakt wordt van de
door werkgever beschikbaar gestelde woonruimte.
lees verder >>
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Eerste periode na terugkeer uit follow-up programma Eduployment.nl
Medische keuring vooraf in
eigen land (Corona, MRSA,
Hepatitis A en B, TBC).

- Ja, verplicht.
- Voor eigen rekening
- Hepatitis A en B en TBC alleen als dit niet tijdens kennismakings
periode is gebeurd.

Idem medische keuring bij
aankomst (Corona, MRSA)

- Ja, verplicht.
- Direct bij aankomst in Nederland
- Voor rekening van de werkgever

Periode buiten locatie

Eerste 2 weken. In deze periode wachten op uitslag medische
keuring en afhandelen administratieve formaliteiten / uitleg
protocollen

Beloning in de wachtperiode

Geen salaris, geen huur, tijdens werkdagen één warme maaltijd
voor rekening van werkgever. Kan in de vorm van forfaitair
bedrag (€ 52.50 per persoon / 2 weken of in natura)

Inschrijving in Gba
Aanvraag DigiD

Indien vervallen of niet eerder gerealiseerd

Aanvraag zorgverzekering

Indien vervallen / opgeschort of niet eerder gerealiseerd

Aanvraag zorgtoeslag

Indien van toepassing

Optie: textielpakket

Neen, niet van toepassing voor terugkeerders

Arbeidsovereenkomst

Tijdelijke arbeidsovereenkomst model 3a

Tweede periode na terugkeer uit follow-up programma Eduployment.nl
Kenmerk

Geregistreerd als verpleegkundige in het BIG-register

Duur van de periode

12 maanden

In deze periode te doen

Laten zien dat:
- het Nederlandse systeem van zorgverlenen wordt begrepen
- de werkzaamheden van VIG’er in de vingers hebt
- Het Nederlands staatexamen NT / programma 2 (=B2) succesvol
afleggen

Nodig voor

Aanstelling als verpleegkundige

Functie in deze periode

Verzorgende IG

Beloning

FWG35 – V10 (€ 1.960,02)

Maaltijden

Voor eigen rekening

Woonkosten

Max € 480,- per maand, indien nog gebruik gemaakt wordt van
de door werkgever beschikbaar gestelde woonruimte.
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Derde periode na terugkeer uit follow-up programma Eduployment.nl
Kenmerk

- Ingeschreven in het BIG
- Afgesproken leerdoelen voorgaande periode zijn gehaald
- In het bezit van het Staatsdiploma NT2 / programma 2

Duur van de periode

onbeperkt

Functie in deze periode

Verpleegkundige

Beloning

FWG40 – V12 (€ 2.197,46)

Woonkosten

Max € 525,- per maand, indien nog gebruik gemaakt wordt van de
door werkgever beschikbaar gestelde woonruimte

Arbeidsovereenkomst

Voor Nederland en de organisatie gebruikelijke (reguliere)
arbeidsovereenkomst

Afloop commitment

24 maanden na registratie als verpleegkundige in het BIG-register

Bijzonderheid

Tegen het einde van de commitment periode overleg over voort
zetting carrière bij de werkgever of bij derden met hulp van
Pleyade-Eduployment.

Opties

- Bij gebleken geschiktheid en mogelijkheid binnen de eigen
organisatie
- Aanvullende scholing tot gespecialiseerd verpleegkundige.

1 

EQF: Het Europees kwalificatiekader (EQF) fungeert als vertaalinstrument om de nationale kwalificaties in heel Europa
leesbaarder te maken, de mobiliteit van werknemers en lerenden tussen landen te bevorderen en hun levenslang leren te
vergemakkelijken. Het EQF heeft tot doel de nationale kwalificatiesystemen van verschillende landen te koppelen aan een
gemeenschappelijk Europees referentiekader.

(2 Eventuele EU/EURES/Regionale subsidie (of anderszins) komt hierop in mindering.
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Bijlage 2
Het taalprogramma van
Eduployment.nl
In de communicatie met de bewoner is beheersing van de Nederlandse taal van groot
belang. De taalopleiding van Eduployment.nl bestaat uit de beginnerscursus met de kennismakingsperiode in Nederland en het taal follow-up programma. Schematisch ziet dat er als
volgt uit:

Stap 1
Introductie naar A2

Stap 2
Nederlands voor gevorderden.
Vervolgprogramma (B1++)

 aalcursus Nederlands Niveau A2
T
• 4 ½ maand, voltijds
•	Werkgever betaald:
- A2 taalprogramma
- Woonruimte, als taaltraining
buiten de woonplaats is.

Deelnemer is in dienst bij Pleyade
of een van de deelnemende partners

 ennis maken met leven en
K
werken in Nederland
• 4 - 6 maanden (1
•	Salaris/stagevergoeding door
Nederlandse werkgever in de zorg (2
36 uur per week

Module 2
Algemeen Nederlands B1 ++
• 2 ½ maand, voltijds
•	Werkgever betaald:
- B1++ taalprogramma
- Woonruimte, als taaltraining
buiten de woonplaats is.

Module 3, 4 en 5
Zorg- / verpleegtaal B1++
• 2 ½ maand, voltijds
•	Werkgever betaald:
- B1++ taalprogramma
- Woonruimte, als taaltraining
buiten de woonplaats is.

(1 Het exacte aantal maanden hangt af van het vervolgprogramma (meestal begin november en januari).
(2 Stagevergoeding door werkgever indien geen subsidie uit EU fondsen beschikbaar

Stap 1: Introductie naar A2
CEF-niveau A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij begrijpt
korte eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals
een advertentie of een menukaart.
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Het A2-programma bestaat uit een algemeen vormend deel (circa 2.400 woorden /woordvor
men). U kunt dit aanvullen met zorgwoorden door uitleg van de ADL-protocollen. Daarnaast
komt er waarschijnlijk binnenkort een aanvullende module, die voor een groot deel (op basis
van praktijksituaties) voorzien in aanvullende woorden voor de ADL-zorg.
De kennismakingsperiode
Het succesvol afronden van de beginnerscursus A2 geeft de mensen uit het buitenland de
mogelijkheid om kennis te maken met de Nederlandse woon- en werkomgeving. Na deze
periode van 4 ½ maand Nederlands leren (elke dag en in het weekend) zijn zij daar ook aan
toe. Doel is dat zij in deze kennismakingsperiode vast kunnen stellen (met uw professionele
hulp en begeleiding) of Nederland de juiste keuze voor ze is.

Stap 2: Het taal follow-up programma (einddoel B1++)
Het taalniveau CEF-B1 / Staatsexamen NT2/programma 1, vergelijkbaar met B1, maakt het
mogelijk om in Nederland de inschrijving in het beroepsregister (BIG) te realiseren.
De uitgebreide taalcursus B1++bestaat uit een algemeen vormend deel (circa 4.200 woorden /
woordvormen) tot aan B1-niveau en een vervolg binnen het raamwerk van het beroep (circa
5.700 woorden / woordvormen). De duur van het taal follow-up programma is circa 5
maanden.
Verder hebben de verpleegkundigen zich tegenover Eduployment.nl verplicht om na
aankomst in Nederland - op eigen kosten – verder te studeren totdat het Staatsdiploma NT2 /
programma 2 is behaald. Dit diploma is te vergelijken met het CEF-niveau B2.
U heeft hiermee buitenlandse medewerkers die door hun buitenlandse zorgopleiding en de
beheersing van het Nederlands snel op hoog niveau bij u kunnen werken.
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Bijlage 3
Afwijkende Regelingen
Pleyade voor buitenlandse
medewerkers 2020
Om buitenlandse medewerkers tijdens het traject te ontlasten en hun investering te compenseren, gelden er voor buitenlandse medewerkers soms andere regelingen dan voor
reguliere stagiairs. Dit is van tijdelijke aard, omdat ze of terug gaan naar hun eigen land of
definitief blijven en onder de reguliere regelingen komen te vallen.

Arbeidsvoorwaarden
Het doel van dit project is om als regionale partners samen te werken en elkaar niet te becon
curreren. Hierin zijn uniforme arbeidsvoorwaarden en financiële vergoedingen in de startfase
van belang. Ook zijn de kandidaten tijdens de werving in hun land met bepaalde verwachtin
gen en beloften naar Nederland gekomen. Deze voorwaarden moeten we als regionale part
ners in de projectfase nakomen. Daarna zijn de medewerkers volledig reguliere medewerkers
en niet anders dat uw reguliere medewerkers.
In bijlage 1 treft u de voorwaarden aan voor de volgende overeenkomsten:
a. Stage-overeenkomst
b. Tijdelijke arbeidsovereenkomst vakantiewerker
c.	Eerste arbeidsovereenkomst na succesvolle beëindiging van het Eduployment.nl
taal follow-up programma.
De arbeidscontracten kunnen in het Nederlands worden opgesteld.
Belangrijke criteria die gelijk dienen te zijn:
1. Voor alle medewerkers (ook stagiairs) geldt een werkweek van 36 uur per week. (1
	Salaris bij komst naar Nederland is bij iedere medewerker en deelnemende
zorginstelling gelijk
a. vakantiewerker: FWG25
b. als terugkerende vaste medewerker: FWG30
3.	Bij stagiairs:
a. is er een mogelijkheid om te werken op minimaal 2 verschillende afdelingen.
b.	1e week inplannen individuele gesprekken, zodat vanaf het begin de leerdoelen en
opdrachten van de stagiair bekend is op de afdeling.
c. Oefenen verpleegkundige handelingen (onder supervisie):
		 i. niet in de eerste 3 maanden;
		 ii. niet zonder commitment en aanvullende taaltraining
4. Geen vakantie voor de stagiairs of vakantiewerkers in de kennismakingsperiode.
5. Lunchpauzes tellen niet als werk.
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36 uur inplannen
De buitenlandse medewerkers gaan uit van een 36-urige werkweek. Officieel is dat ook onze
CAO, maar in de praktijk is dit lastig in te plannen door onze 8-uursdiensten en het beleid
“gezond roosteren”.
Toch moeten we onze beloftes aan deze medewerkers nakomen. Het zijn jonge medewerkers
die naar Nederland komen om 36 uur te werken.
Opties om in te plannen:
Bij 8-uurs diensten:
Week 1: 40 uur
Week 2: 32 uur
8 uur op een dag, dus een vijfdaagse werkweek past niet altijd in het beleid “gezond roosteren”
Bij 9-uurs diensten of gebroken diensten:
Ochtend 4 á 5 uur
Avond 4 á 5 uur
9 uur op een dag, dus vierdaagse werkweek past in het beleid “gezond roosteren”, maar deze
gebroken diensten komen op weinig afdelingen voor.
Let hierbij op dat u niet teveel min-uren opbouwt.

Intern op de Akker (2 weken intern)
Na aankomst in Nederland worden de medewerkers opgevangen en welkom geheten door het
projectteam. Alle buitenlandse medewerkers en stagiairs blijven na hun aankomst twee weken
intern op de woonlocatie de Akker. Ook alle kandidaten die door de regionale partners zijn
aangenomen.
Deze twee weken intern zijn met name bedoeld om de MRSA-test af te nemen en de uitslag af
te wachten. Daarnaast gebruiken we deze tijd nuttig om alle medewerkers te begeleiden bij:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ondertekenen van het huurcontract van de woning.
Inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie.
Medische keuring.
Formaliteiten (o.a. aanvraag DigiD, zorgverzekering en zorgtoeslag).
1
Ondertekenen stage- of arbeidsovereenkomsten.
Kennismaken en uitleg werkprotocollen.

Deze twee weken van begeleiding worden volledig verzorgd door het projectteam van Pleyade
en Eduployment. In deze periode wordt nog geen salaris betaald. Wel wordt bij aankomst een
gratis boodschappenmand met levensmiddelen verstrekt, op de werkdagen een gratis warme
maaltijd verstrekt en is over deze periode geen huur verschuldigd.


(1 Om
de concurrentie uit de andere landen enigszins aan te kunnen, beloven we de medewerkers een 36 uurscontract

gedurende de periode tot aan het einde van de afgesproken ‘tenminste blijf periode’ van 24 maanden. Om te kunnen
deelnemen aan dit project dient u deze afspraak te respecteren. Indien er toch min-uren zijn, mogen zij achteraf niet
verrekend worden met vakantietoeslag of niet opgenomen verlofuren.
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Bijlage 4
Huisvesting
Buitenlandse medewerkers die onder het project vallen hebben de mogelijkheid om een
appartement te betrekken in de Akker, Akkerwindestraat 71 in Arnhem (wijk Malburgen).

De huisvesting in de Akker 71 is voor alle deelnemers aan dit project beschikbaar. De medewer
kers betalen hier zelf ook een maandelijkse eigen bijdrage voor.
• Medewerker en vakantiekracht € 405
• Stagiair gratis
De appartementen zijn volledig gemeubileerd en de medewerkers en vakantiekrachten heb
ben eigen sanitair. De stagiairs hebben eigen kamers, maar delen in sommige gevallen het
sanitair.
Alle verdiepingen hebben een gemeenschappelijke woonruimte met keuken.
Medewerkers of regiopartners kunnen ook zelf voor huisvesting zorgen dichter bij de zorg
locatie. De huisvestingskosten á € 2.621 worden dan eenmalig in mindering gebracht op de
overnamefee.
De eerste twee weken (voor quarantaine en instructies) zitten alle medewerkers echter in de
Akker 71.
Meer informatie over de locatie op: www.akker71.nl

Vervoer regeling
Buitenlandse medewerkers beschikken niet gelijk over een auto in Nederland en zijn aangewe
zen op de fiets en het openbaar vervoer vanaf de woonlocatie de Akkerwindestraat 71 in
Arnhem.
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Bijlage 5
Opbouw van het project
De volgende fases zijn in het project te onderscheiden:
1. Opbouw contacten en werving:
a. Opbouw en onderhoud contacten met buitenlandse onderwijsinstelling
b. Presentatie onder studenten van de samenwerkende onderwijsinstellingen
c. Aanvullende werving langs andere wegen (sociale media)
d. Bij interesse: Uitgebreide informatie over het project
e. Afsluiten onderwijsovereenkomsten met geïnteresseerden
f. Afsluiten intentieverklaringen met studenten verpleegkunde
2. Inschrijving als taalstudent bij Eduployment.nl voor de beginnerscursus A2
a. Opzetten taalcursus beginners
b. Toewijzen docent en contactpersoon
c. Verstrekken lesmateriaal en opzetten rapportage voortgang studenten
d. Afnemen lestoetsen op basis van digitale zelftest.
e. Afnemen weektoeten en interim toetsen (via bureau integer toetsen)
f Organiseren gesprekjes met buitenstaanders ter verrijking van de taalcursus
g. Deelnemer motivatieprogramma
3. Bij succesvol afronden beginnerscursus, overkomst naar Nederland, vooraf:
a. Afhankelijk van gemaakte afspraken en medische keuringen
b. Voor nieuwkomers: hulp bij aanschaf textielpakket
c. Verstrekken informatie zoals door u aangeleverd over de woonruimte en uw
afdeling. Waar nodig / mogelijk: behandelen documenten op school
d. Digitale afspraak voor inschrijving in het GBA (Gemeentelijke BasisAadministratie)
e. Verzamelen vluchtinformatie voor planning aankomst
4. Aankomst in Nederland (eerste 14 dagen)
a. Ontvangst door u op de woonlocatie of ander afgesproken verzamelpunt
b. I.v.m. afspraak Gba, ondertekenen van het huurcontract van de woning
c. Ondertekenen inventarislijst van de woning
d. Inschrijven in Gba
e. Medische keuring (indien daarvoor door u is gekozen)
f. Vervullen andere formaliteiten (intern en extern, zoals aanvraag DigiD, zorgverzekering
en zorgtoeslag.
g. Ondertekenen stage- dan wel arbeidsovereenkomsten
h. Kennismaken en uitleg werkprotocollen
5. Bij goed doorlopen fase 4 (incl. uitslag medische keuring: Aanvang
kennismakingsperiode ( 4 – 6 maanden) op uw afdeling
a. Eerste periode uitsluitend ADL
b. Tweede periode (na aangaan definitief commitment):
i. 		 Aanvullende taaltraining van 14 dagen (vpk protocollen)
ii. 		 Onder supervisie uitvoeren gelimiteerd aantal voorbehouden handelingen
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6. Na afloop kennismakingsperiode en wederzijdse tevredenheid:
a. Aanvang taalfollow-up periode duur 4½ maand
b. Gelijk aan punt 2, einddoel is nu B1++
7. Terug naar Nederland
a. 	Voorbereiding gelijk aan punt 3, aangevuld met: vooraf inschrijven voor het Staatsexamen
Nederlands als Twee taal (NT2) /programma 1.

8. Terug in Nederland
a. Aankomst in Nederland, - eerste 14 dagen - conform punt 4 hiervoor.
b. 	Tijdens de periode van uitslag NT2/programma 1 examen en registratie BIG (ongeveer 4
maanden, tenzij onverhoopte omstandigheden) uitvoeren ADL werk en onder supervisie
voorbehouden handelingen.
c. Na BIG-registratie aanstelling als Verzorgende IG FWG35
d. Na 12 maanden en:
i. 		 Behalen NT2 / programma 2
ii. 		Laten zien bekend te zijn met Nederlands systeem, en verantwoordelijkheid aan te
kunnen, alsmede het werk naar tevredenheid doet promotie naar FW
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Bijlage 6
Deelnemende externe
organisaties 2020
In de regio Arnhem en daar buiten nemen ook andere zorginstellingen deel aan het project
(zie bijlage deelnemende zorginstellingen). Ook zij zien de voordelen van buitenlandse studenten om het tekort aan personeel op te lossen.
Door de samenwerking aan te gaan met regionale partners stelt de overheid ook transitiegel
den beschikbaar. Dit komt ons allemaal ten goede en zo werken we gezamenlijk aan een betere
regionale samenwerking.
Organisaties die dit jaar met buitenlandse medewerkers uit het project gaan werken in de regio
Arnhem en Foodvalley zijn:
1. Insula Dei, Arnhem
2. Drie Gasthuizen groep, Arnhem
3. Rijnwaal zorggroep, Lingewaard en Nijmegen Noord en omgeving
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Bijlage 7
Kosten Deelnemende
partners 2020
Pleyade en WZW namen het initiatief om deze pilot om te zetten in een regionale pilot in de
regio Arnhem en Foodvalley. Voor het samenwerken aan innovatieve projecten ontvangt
het project transitiegelden. De kosten die daarmee niet gedekt worden, maar die wel het
project dienen worden naar rato verdeeld en verrekend als eigen bijdrage per buitenlandse
medewerker; de overnamefee.
De overnamefee voor de deelnemende regio partners is voor 2020 €5.524,- per buitenlandse
professional, inclusief maximaal een jaar lang huisvesting op de Akker 71.
Indien u geen gebruik maakt van de woonlocatie de Akker71 is de overnamefee voor 2020 € 2.903,Onder deze eigen bijdrage zijn onder andere de taalcursus in het thuisland, twee weken intro
ductie met behandeling van protocollen en Nederlandse cultuur, medische keuring, VOG,
bijdrage huisvesting en verzekeringen inbegrepen.
Medewerkers of regiopartners kunnen ook zelf voor huisvesting zorgen dichter bij de zorg
locatie. De bijdrage huisvesting voor de organisatie en de eigen bijdrage van de kandidaten
komen dan te vervallen. De huisvestingskosten van de werkgever a €2621 worden eenmalig in
mindering gebracht op de overnamekosten.
Verder dienen alleen de werkbegeleiding en de loonkosten door de eigen organisatie bekos
tigd te worden.
De huisvesting in de Akker (Akkerwindestraat 71 in Arnhem) is voor alle deelnemers beschik
baar. De medewerkers betalen hier zelf ook een eigen bijdrage voor.
• Medewerker en vakantie kracht €405
• Stagiair gratis
Medewerkers of regiopartners kunnen ook zelf voor huisvesting zorgen dichter bij de zorg
locatie. De bijdrage huisvesting voor de organisatie en de eigen bijdrage van de kandidaten
komen dan te vervallen. De huisvestingskosten a €2621 worden eenmalig in mindering
gebracht op de overnamekosten.
Deze overnamekosten zijn over het algemeen een stuk lager dan het inhuren van uitzend
krachten of het betalen van een overnamefee voor de overname van zorgpersoneel via een
bureau. Daarnaast is de inzet van de buitenlandse medewerkers gericht op een lange termijn
samenwerking en continuïteit. De terugkerende introductie, werkbegeleiding en wervings
percentages komen daardoor te vervallen. Deze overnamekosten voor externe partners zijn
enkel bedoeld om de gemeenschappelijke kosten te dekken.
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Contact
Voor algemene vragen, klachten of suggesties kunt u contact opnemen met projectleider
buitenlandse werving van Pleyade:
Wendy Kuijpers
Telefoon: 06-46407168
E-mail: w.kuijpers@pleyade.nl
Voor vragen over contracten en overige personeelszaken kunt u contact opnemen uw eigen
P&O afdeling.

Informatieve video’s
Op YouTube zijn informatieve video’s te vinden om vast te zien hoe de eerste lichting Griekse
studenten functioneert en hoe zij zich hebben voorbereid op de taal en Nederlandse cultuur.
Deze video’s zijn ook erg nuttig voor organisaties die ervaring hebben met statushouders, maar
nog niet met EU inwoners.
www.youtube.com/channel/UCRx1g3tGPBugae2_fK6x-bg
www.youtube.com/watch?v=PuqUACc6Ga8
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