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www.documenta.es   
info@documenta.es 

Als u werkzaam bent in het onderwijs, loopbaanadvies 
publieke organisaties werkend rondom het thema 

werkgelegenheid  
 

Dan is igma3 er voor jou! 

 

 

 

Verkorten van de afstand tot de arbeidsmarkt voor 
jongeren die het risico lopen om werkloos en 

sociaal uitgesloten te raken – Onderwijs op afstand 
voor gecoördineerde maatregelen door regionale  

netwerken van stakeholders 
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Project Coordinator: 

 

 

Address: 
Bergsbrunnagatan 1, 753 23 

Uppsala, Sweden 

Tel. +46 18680000 

www.folkuniversitetet.se 

info.uppsala@folkuniversitetet.se 
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Coordinator and Partners 
 

 

In Juni 2018 vonden 4 

ontmoetingen plaats terwijl de 

rest van de trainingen werden 

uitgevoerd via het E-learning 

platform. In totaal namen 22 

personen deel.  Afkomstig uit de 

private en de publieke sector. 

Onder hen beleidsmakers, 

aanbieders van onderwijs, 

trainers en consultants. De 

deelnemers waren positief over 

het ontwikkelde materiaal en de 

bruikbaarheid van de igma3 

methodologie. 

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

Bijeenkomst van een pilot in IGMA 3 in Larissa, Griekenland 
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Igma3 wil de kansen op werk voor jong volwassenen vergroten 

door betrokkenheid van het gehele regionale stakeholder 

netwerk  (inclusief werkgevers) in de begeleiding te verbeteren.   

Partners zijn het trainingsmateriaal aan het testen in hun land.  

Testen igma3 in Spanje 

In het Igma 3 trainingsprogramma kwamen o.a. aan bod: 

 - De individuele begeleiding van de jongeren in hun persoonlijke 

en professionele ontwikkeling; 

- De betrokkenheid en deelname van de werkgevers bij de route 

op weg naar werk;  

- Het netwerk van alle betrokken organisaties.  

DOCUMENTA informeerde professionals van verschillende 

organisaties van Cantabrië over de methodologie en alle 

instrumenten tijdens een testbijeenkomst op 16 maart in het 

Sociaal en Cultureel Actiecentrum CASYC in Santander.  

Het algemene doel was de methodologie te testen en haar 

toepassing te controleren door de verhalen en ervaringen van 

loopbaanadviseurs, sociale werkers, opleiders en plaatselijke 

ontwikkelingswerkers. Gedurende de dag leerden de deelnemers 

over de igma3 methodologie en het E-learning platform van het 

project. En zij voerden een groepsopdracht uit om zakelijke 

netwerken en de vooruitzichten op werk in de regio in kaart te 

brengen. 

 

 

Igma3 voortgang 

 
We zijn aan het testen 

Voordelen van Igma 3 

zowel voor stakeholders 

als voor jongvolwassenen: 

 

 Stakeholder 

 Professionalisering  

 Verbetering van 

administratieve routine in 

loopbaanbegeleiding 

 Effectievere loopbaan 

begeleiding en 

arbeidsbemiddeling  

 

 Jong volwassenen 

 Ondersteuning bij je 

leerproces door een 

flexibele methodologie  

aangepast aan je 

behoeften en capaciteiten  

 Meer kans op onderwijs 

met een focus op  

verkrijgen van werk.  

Test in Nederland – Leren te kiezen 

Om de Nederlandse focus in de Igma test te begrijpen is het belangrijk de dynamiek op de arbeidsmarkt 

te snappen. Recentelijk is de werkloosheid in Nederland gedaald naar 4,2 % (ILO statistieken), en de 

jeugdwerkloosheid  (inclusief van die jongeren die geen enkele vorm van onderwijs volgen) is 7,4% van 

de beroepsbevolking. Kijkende naar jongeren is vooral preventie van groot beland. Preventie door 

jongeren te helpen om een beter gemotiveerde studiekeuze te maken . De Nederlandse test activiteiten 

spitsten zich toe op het trainen van de staf  in het herkennen van de dilemma’s van de student in de 

loopbaanontwikkeling. En het trainen van de staf hoe zij de studenten hierin kan begeleiden.  Dit is niet 

alleen belangrijk voor de actuele carrier keuze (bereiken van een betere match tussen competenties, 

eigen motivatie en kansen) maar ook in respect of Levenslang Leren.   

Testen igma3 in Griekenland 

De testen in Griekenland waren een groot succes. Er vonden vier trainingssessies plaats en daarnaast 

werden er trainingen verzorgd via het E-learning Platform. In totaal namen er 26 personen deel die 

afkomstig waren van 13 verschillende stakeholders. Zowel uit de private alsook de publieke hoek. Onder 

hen beleidsmakers. Zeven van hen zijn freelancers die diensten verlenen aan een wijd netwerk. Zij waren 

allen erg blij dat ze hadden deelgenomen aan de training. Zij waren het er over eens dat de training 

zorgde voor een breder en sterker netwerk in de regio. De meeste deelnemers namen ook deel aan de 

stakeholderconferentie van Igma 3 waarbij zij het Igma 3 trainingscertificaat kregen uitgereikt.  

Igma3 testactiviteiten in 

Santander, Spanje. 

Meer informatie over Igma 3: www.igma3.eu  
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