
   
 

  

Ben je werkzaam in het volwassenenonderwijs, bij 
diensten op het gebied van loopbaanbegeleiding en -

coaching, bij  arbeidstoeleiding, bij sector- of 
werkgeversorganisaties  

 
Of 

Ben je een jongvolwassene in de leeftijd van 18-30; ben 

je langdurig werkloos;  ervaar je veel barrières om aan 

werk te komen en heb je extra ondersteuning daarbij 

nodig? 

 

Dan kan het igma3 project iets voor jou betekenen 

 

 

Verkorten van de afstand tot de arbeidsmarkt 
voor jongeren met een hoog risico op 
werkloosheid of sociale uitsluiting – 

Professionalisering van de ketenbenadering 
van netwerken 
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Impact op professionals en organisaties die werken met jongvolwassenen: 

 Professionalisering van staf  omtrent counseling van jongvolwassenen 

 Professionalisering van diensten die vanuit belanghebbende organisaties 

aan jongvolwassenen worden aangeboden 

 Verbetering van de administratie rondom deze diensten zodat efficiënter 

en effectiever gewerkt kan worden 

 Effectievere loopbaan counseling en arbeidsbemiddeling voor jongeren in 

de leeftijd van 18-30  

Impact op jong volwassenen 

 Verbeteren van de opleiding van jongeren doordat in de werkwijze de 

individuele leermogelijkheden en leerbehoeften centraal staan  

 Effectievere opleidingspaden door de focus op werkmogelijkheden, 

waardoor werkloosheid onder jongeren afneemt  

Impact van het project 

Project partners: 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

www.dimitra.gr 
contact@dimitra.gr 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

www.mmclearningsolutions.com 
eu@mmclearningsolutions.com 

www.documenta.es   
info@documenta.es 

www.revalento.nl 
info@revalento.nl 

 

  

 

  

 

Project Coördinator: 

 

 

Adres: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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In haar Communiqué “Moving Youth to Employment” uit 2012 

geeft  de Europese Commissie aan dat een van de hoofdoorzaken 

van jeugdwerkloosheid schuilt in de gebrekkige transitie van 

onderwijs naar werk. Hierbij speelt mee: a) werkgevers zijn weinig 

geneigd te investeren in toekomstig personeelsbestand en 

focussen vooral op de directe behoeften van hun bedrijf;  b) er is 

regionaal  een gebrek aan samenwerking tussen instellingen op 

het gebied van opleiding,  werk en loopbaanbegeleiding van 

jongvolwassenen.  De toeleidingsinspanningen  zijn daardoor 

ineffectief en niet aangepast  aan zowel de behoefte van het 

individu als die van de regionale arbeidsmarkt.  

Er zijn veel organisaties betrokken bij  het opleiden en het 

bemiddelen van jongvolwassenen naar werk: volwassenen- en 

beroepsonderwijs, arbeidsvoorzieningen, gemeenten, 

doelgroepenorganisaties etc. Deze organisaties gebruiken veelal 

hun eigen begeleidings- en toeleidingsmethoden. Door het gebrek 

aan afstemming kan dezelfde dienst  meerdere keren 

aangeboden worden, of op verkeerde momenten in het proces.  

Bovendien ontbreekt het in de meeste EU-landen aan een 

professionele standaard en opleiding  op het gebied van 

loopbaanadvies. 

Igma3 biedt een professionele standaard op het gebied van 

loopbaanadvies , biedt methoden om als instellingen beter samen 

te werken (adviseren en toeleiden) en kennis om de 

betrokkenheid van werkgevers te kunnen vergroten. Daarnaast 

biedt het project een professionaliseringstraject  in een E-learning 

omgeving voor professionals die een rol hebben bij de transitie 

van jongvolwassenen naar werk .   

 

Aanleiding & doelstelling van het 
project 

Waar gaat igma3 
over? 

Wat igma3 te bieden 

heeft aan professionals 

en jongvolwassenen:  
 

 Professionals 

 Professionalisering 

loopbaanadvisering 

 Onderlinge afstemming 

van dienstverlening van 

toeleiding en 

bemiddeling 

 Grotere effectiviteit van 

de dienstverlening 

 

 Jongvolwassene 

 Betere opleiding die 

aansluit bij de 

persoonlijke behoefte 

en mogelijkheden 

 Betere aansluiting 

tussen gekozen 

opleiding en toekomstig 

werk , en  daardoor 

minder  kans op  

werklosheid   
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Om de algehele doelstelling van het project te kunnen bereiken, namelijk een bijdrage leveren aan het 

terugdringen van jeugdwerkloosheid,  voorziet het project in de volgende opbrengsten:  

1. Beschrijving van de methodische aanpak igma3 ten behoeve van professionals 

2. Een  igma3 Trainingscurriculum voor de bij het terugdringen  van de jeugdwerkloosheid betrokken 

instanties  in de regio 

3. Onderzoek naar bestaande diensten voor jongvolwassenen op het gebied van loopbaanoriëntatie en 

arbeidstoeleiding  in de regio en hun verschillende taken in het begeleidingsproces 

4. Marketing materiaal over de mogelijke rol van werkgevers  

5. Een website met projectinformatie, met toegang geeft  tot een E-learning platform met al het igma3 

trainingsmateriaal  

Met de introductie van de igma3 methodologie in regionale netwerken wil het project  de mogelijkheden 

voor jongvolwassenen op het vinden van werk verbeteren door beter aan te sluiten op hun individuele 

mogelijkheden en behoeften.  De verbeterde samenwerking tussen instellingen  zorgt bovendien voor 

een grotere effectiviteit en doelmatigheid van betrokken instellingen en hun diensten rondom 

loopbaanbegeleiding en arbeidstoeleiding .  

 

Igma3: verwachtte opbrengsten 

De voornaamste kenmerken 

van het igma3 project: 

1. Arbeidsmarkt 

oriëntatie en entree, 

loopbaanoriëntatie en 

begeleiding, 

jeugdwerkeloosheid 

2. Een innovatief 

curriculum en 

cursusaanbod   

3. Regionale context en 

samenwerking 

Meer informatie over igma3 vindt up op de website   

www.igma3.eu  

 

http://www.igma3.eu/

