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 Professionalisering van diensten 

aangeboden door loopbaanbegelei-

ders en trainers werkend op het ter-

rein van jongerenwerkloosheid.    

 Verbetering van de administratieve 

routine in loopbaanbegeleiding  

 Effectievere loopbaanbegeleiding   

 Facilitering van het leer proces door 

een flexibele methodologie 

aangepast aan de behoeften en mo-

gelijkheden van de jong volwassenen.  

 Verbeterde kansen op scholing met 

een focus op toeleiding naar werk die 

leidt tot een vermindering van de 

werkloosheid.   

BENEFITS 

igma3 works for you 

Igma3 benadering   

Er zijn vele organisaties betrokken bij het onderwijs, de counselling en het te 

werk stellen van jongeren: (volwassen)onderwijs, MBO’s, gemeentelijke 

overheden, niet-gouvernementele instellingen etc. Al deze instellingen gebruiken 

hun eigen methodes voor begeleiding, counselling en werkplaatsen. Omdat er 

onvoldoende overleg is tussen deze organisaties worden soms dezelfde soorten 

van begeleiding meerdere male naan dezelfde person aangeboden.  Bovendien is 

er in de meeste landen van de EU een gebrek aan een professionele standaard 

en scholing voor loopbaanbegeleiders (zowel binnen als buiten het 

onderwijssysteem).   

De igma3 methodologie bidet een antwoord voor deze problemen. Igma 3 geeft 

ondersteuning en reikt instrumenten aan aan staf om risico jongeren meer grip 

te geven op hun leven. Igma 3 biedt maatwerk om jongeren te helpen stappen te 

zetten op het door hen gewenste carrière pad. En om aangeboden diensten 

beter op elkaar af te stemmen ondersteunt Igma 3 de onderlinge samenwerking. 

Door het monitoren van behaalde successen helpt Igma met het goed besteden 

van gelden beschikbaar gesteld voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Ook 

krijgt men door de monitoring inzicht in de diensten die nog ontbreken in het 

aanbod.  Igma 3 faciliteert de toegang voor jongeren tot werk door 

betrokkenheid van het gehele regionale netwerk (inclusief werkgevers) in het 

begeleidingsproces om een op de werkelijke mogelijkheden van de jongeren 

gericht traject aan te bieden.   

Een oplossing voor de jeugdwerkloosheid  
 

Igma3 heeft een aantal instrumenten om staf betrokken bij volwassen educatie 

en werkend met loopbaanbegeleiding te ondersteunen.  

 Igma3 biedt: 

* De igma3 Methodologie voor professionals: Training Curricula en online 

trainingsmateriaal voor regionale netwerken van stakeholders. Het materiaal 

bestaat uit 5 modules. 

Module 0: Introductie op de training 

Module 1: De IGMA methodologie 

Module 2: Loopbaanbegeleiding en coaching overeenkomstig de Igma 

methodologie  

Module 3:  IGMA individuele toeleiding tot de arbeidsmarkt  

Module 4: IGMA betrokkenheid van de werkgever  



TRAININGSMATERIALEN 

Het materiaal bestaat uit een methodisch handboek waarin de IGMA3 be-

nadering in detail is beschreven. De professionele taken van de coaches en case 

managers alsook achtergrondinformatie en praktische voorbeelden komen aan 

bod. Tot het materiaal behoort ook een beschrijving van het curriculum. Deze 

beschrijving is zeer flexibel van opzet en omvat talloze oefeningen zodat 

deelnemers gewenste kennis en vaardigheden kunnen ontwikkelen. En bij het 

materiaal zit ook een ondersteunend Moodle platform. Op dit platform kunnen 

trainers ondersteunend materiaal vinden: literatuur, voorbeelden, oefeningen 

voor deelnemers, ondersteunend materiaal voor deelnemers. Deze oefeningen 

kunnen worden gebruikt in combinatie met de oefeningen opgenomen in het 

curriculum.  

This project has been funded with support 

from the European Commission. The IGMA3 

project reflects the views only of the author, 

and the Commission cannot be held responsi-

ble for any use which may be made of the in-

formation contained therein.  

From the Partnerships' 5th transnational 

meeting in Santander, Spain. The main area of 

discussion revolved around the adaptation of 

the methodology and the promotion of igma3 

to employers 
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Igma3 is de opvolger van de projecten Igma 1 en Igma 2. Een van 

succesfactoren voor Igma is dat het steeds opnieuw wordt getest en 

getest.  

In igma3 hebben de partners uit Zweden, Nederland, Griekenland, 

Spanje, Oekraïne en Noorwegen pilot activiteiten opgezet met 

groepen van trainers/coaches. Feedback zal worden uitgewisseld 

tussen deze partners om het materiaal te verbeteren.  

  

TESTEN EN VERBETEREN 

simplifying IT 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 Uppsa-

la, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 

 

www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

www.smov.vn.ua  
spv.smov@gmail.com 
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