
   
 

  

Ben je werkzaam in het beroeps- of 
volwassenenonderwijs, bij diensten op het gebied van 

loopbaanbegeleiding en -coaching, bij  arbeidstoeleiding, 
bij een 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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De partners gaan nu aan de slag met: 

 Afronding van de methodiekbeschrijving en het bijhorende  curriculum, en 

de vertaling ervan in alle partnertalen (output 1 & 2) 

 Het omzetten van alle geschreven materialen  in inhoud die geschikt is om 

in Moodle te kunnen hosten (Output 4) 

 Een pilot: uittesten van het curriculum en de training in de praktijk  

 Verbeteren en updaten van de web-omgeving van het project zodat het 

project goed zichtbaar is (Output 5) 

 

Volgende transnationale bijeenkomst: 

 De volgende transnationale bijeenkomst is in Juni 2017 in Nederland. Een 

dagdeel is gereserveerd voor een vergadering van de stuurgroep van het 

project.  Anderhalve dag wordt gereserveerd voor een train de trainer-

programma  ter voorbereiding op de pilot. 

De vervolgstappen:  

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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www.ecwt.eu 
info@ecwt.eu 

 

Coördinator en partners 
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spv.smov@gmail.com 
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Igma3 wil  de mogelijkheden voor jongvolwassenen op het vinden 

van werk verbeteren door beter aan te sluiten op hun individuele 

mogelijkheden en behoeften. Door in te zetten op een betere 

samenwerking tussen instellingen zorgt igma3 ook voor een 

grotere effectiviteit en doelmatigheid van diensten van betrokken 

instellingen rondom loopbaanbegeleiding en arbeidstoeleiding. 

Het project levert de volgende geteste  producten: 

Output 1: Beschrijving van de methodische aanpak igma3 ten 

behoeve van professionals 

Output 2: igma3 trainingscurriculum voor de bij het terugdringen  

van de jeugdwerkloosheid betrokken instanties  in de regio 

Output 3: Onderzoek naar bestaande diensten voor 

jongvolwassenen op het gebied van loopbaanoriëntatie en 

arbeidstoeleiding  in de regio  

Output 4: Marketing materiaal over de mogelijke rol van 

werkgevers 

Output 5: Een website met projectinformatie, die toegang geeft  

tot een E-learning platform met al het igma3 trainingsmateriaal  

 

Wat is tot nu toe ontwikkeld? 

Igma3 is in september 2015 gestart en we zijn nu halverwege de 

looptijd van het project. Tot nu toe zijn de beoogde activiteiten volgens 

planning verlopen. In het bijzonder: 

 Partners hebben in hun eigen land onderzoek gedaan naar 

succesvolle aanpakken in het bestrijden en het voorkomen van 

jeugdwerkloosheid. Dit onderzoek gaf belangrijke aanvullende 

informatie om de methodiekbeschrijving aan te kunnen passen aan 

en te verrijken voor de doelgroep: professionals die werken met 

jongvolwassenen op het terrein van (voorkomen van) 

jeugdwerkloosheid (Output 1).    

 

 

Igma3 voortgang 

wat tot nu toe 
ontwikkeld is 

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  

werkloosheid   
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 Een ander belangrijk aspect van het onderzoek betrof het in kaart brengen van de aard en omvang van de 

jeugdwerkloosheid in de verschillende partnerlanden, van de organisaties die betrokken zijn bij de bestrijding 

en het voorkomen ervan, en van de uitdagingen waar zij voor staan (Output 3). Op basis hiervan hebben de 

partners extra onderwerpen aangedragen die voor het trainen van professionals van belang zijn. Deze 

informatie is vervolgens gebruikt bij het verder ontwikkelen van het trainingscurriculum (Output 2).  

 Op dit moment legt het partnerschap de laatste hand aan de beschrijving van de methodologie (Output 1)en  

van al het trainingsmateriaal (Output 2). REVALENTO en FOLKUNIVERSITETET zijn de leiders van deze 

onderdelen en hebben het werk verdeeld over de partners op basis van kennis en ervaring. Het 

trainingscurriculum bestaat uit 4 modules: 
 Module 1: de igma-methode 

 Module 2: loopbaancounselling en coaching volgens igma 

 Module 3: igma  assessemt en individueel clientprofiel voor toeleiding naar werk of beroepsopleiding 

 Module 4: igma  werkgeversbetrokkenheid 

Elke module  bestaat uit  3 of 4 onderwerpen die elk op twee beheersingsniveaus worden beschreven.  Voor 

onderwerp is voor elk niveau een set van oefeningen gemaakt om de beoogde leerdoelstellingen te halen.  Op dit 

moment wordt alle input bij elkaar gebracht en geïntegreerd zodat het werk aan Output 1 en 2 kan worden 

afgrond. 

 Een project-website in 6 talen.  Search engine optimization (SEO) wordt gebruikt om igma3 een hogere 

zoekmachine ranking te geven en beter zichtbaar te maken op het web.  

 

  

Wat tot nu toe ontwikkeld is (vervolg) 

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/

