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Introductie 
COME IN of ‘COMpetences on INtegration in enterprises’ is een Erasmus+ -project 

dat tot doel heeft succesvolle integratie van vluchtelingen en migranten op de 

arbeidsmarkt te ondersteunen door de competenties van werkgevers te versterken 

en hun bereidheid te vergroten om vluchtelingen en migranten aan te nemen en te 

integreren op de werkplek. Het project omvat 7 partnerorganisaties uit 6 EU-landen: 

• Oostenrijk (die Berater) 

• België (Trendhuis) 

• Bulgarije (CATRO) 

• Duitsland (BUPNET & Landkreis Kassel) 

• Griekenland (Four Elements) 

• Italië (CESIE) 

De COME IN-implementatiestrategie geeft een overzicht van de projectervaringen 

en de aanbevolen methodologie bij de praktische implementatie van de COME IN-

trainingsbenadering.  

De COME IN benadering 
Blended training cursus 

COME IN biedt een uitgebreide training voor bedrijven, bestaande uit vijf modules, 

inclusief trainingsmateriaal voor face-to-face workshops en online inhoud die de 

geïdentificeerde behoeften van bedrijven omvat bij het aannemen van mensen 

met een migratieachtergrond. De volgende trainingsmodules zijn ontwikkeld: 

• Module 1: Achtergrond van vluchtelingen 

• Module 2: Competentiebeoordeling van vluchtelingen 

• Module 3: On-the-job Training voor vluchtelingen 

• Module 4: Diversiteitsmanagement 

• Module 5: Eenvoudige taal 

 

Het COME IN leerplatform 

Het COME IN Leerplatform dient als een e-learningplatform, maar ook als een 

bewaarplaats voor informatie en een netwerk- en community building tool voor 

sleutelpersoneel binnen bedrijven en organisaties. Het platform bestaat uit een 

leergedeelte met het ontwikkelde online materiaal ter aanvulling van de face-to-

face workshops. Het online platform is gratis en toegankelijk voor iedereen die 

geïnteresseerd is in de COME IN-aanpak. 

 

Competentie evaluatie  

Om de resultaten van de training en de voortgang van de individuele deelnemers te 

volgen, biedt de COME IN-methode LEVEL-5 competentiebeoordeling om de 

persoonlijke competentieontwikkeling zorgvuldig te documenteren en te evalueren. 

LEVEL5 is een uniek systeem om competenties en competentieontwikkelingen te 

valideren en competentiegerichte leertrajecten te creëren in niet-formele en 

informele leercontexten. 

http://learning.vita-eu.org/course/index.php?categoryid=31
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Aanbevelingen voor implementatie 
Op basis van onze ervaringen en feedback van de trainers en deelnemers die 

betrokken waren bij de pilootprojecten, hebben de COME IN-projectpartners 

aanbevelingen voor de COME IN-aanpak opgesteld. De volledige versie van de 

implementatiestrategie biedt een overzicht van praktische aanbevelingen voor de 

verschillende thema's die in de handleiding worden behandeld. Deze kan u vinden 

in de downloadsectie van onze website. 

Succesverhalen  
Wilt u meer weten over de praktische resultaten die we hebben bereikt? We hebben 

enkele van de meest indrukwekkende succesverhalen verzameld uit al onze 

partnerlanden. Deze succesverhalen presenteren individuen en bedrijven die de nieuwe 

kennis van COME IN hebben toegepast op hun werkplek en actief werken aan een meer 

inclusieve arbeidsmarkt in Europa. De succesverhalen zijn in geschreven vorm te vinden in 

onze volledige versie van de implementatiestrategie en in multimediapresentaties op onze 

website https://welcomingenterprises.eu/category/success-story/  

Neem een kijkje en laat je inspireren! 

https://welcomingenterprises.eu/category/success-story/
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