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Aanwezige werkgevers enthousiast  
over bicultureel talent

Bicultureel talent

Summercourse
Talentpool@Work 
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Het doel van de Summercourse, 
onderdeel van het project Diversiteit 
van de samenwerkende A+O fondsen, 
was om (bijna) afgestudeerde bicultu-
rele talenten en werkgevers uit de drie 
sectoren in een inhoudelijk programma 
met elkaar kennis te laten maken. 
De sectoren krijgen binnen vijf tot 
tien jaar te maken met arbeidskrapte. 
Door onbekendheid bij de doelgroep 
putten gemeenten, provincies en water-
schappen nog weinig uit het groei-
end aantal biculturele starters op de 
arbeidsmarkt. 

Lastig werven
De Summercourse in Kamerik bood 
daarom drie dagen de gelegenheid voor 
ontmoeten, leren en verbinden. Het 
bleek nog lastig om voldoende deel-

nemers te werven: vooral werkgevers 
uit de drie sectoren stonden niet in de 
rij. Zij hadden soms het gevoel de deel-
nemers te weinig (vacatures) te kunnen 
bieden en vonden netwerk ontwikkeling 
alleen en het idee om zich richting 
de toekomst als goede werkgever te 
profileren te weinig concreet. Tien 
organisaties vonden dat uiteindelijk 
wel genoeg om deel te nemen aan het 
programma. Via een informatiemarkt 
werden informatie en vacatures van 
veel meer dan de 10 deelnemende 
werkgevers gedeeld. 

Minisollicitaties
In totaal volgden 45 talenten de 
Summer course. Zij maakten vooraf 
een persoonlijkheids- en een capacitei-
tentest. Die gaven inzicht in aanwezige 

vaardigheden en ontwikkelpunten. 
Zo kon het programma inhoudelijk 
afgestemd worden op de deelnemers. 
De eerste dag, Meet & Greet, stond 
in het teken van wederzijdse kennis-
making en ontmoeting. Vooral de 
praktijkverhalen van rolmodellen uit de 
doelgroep die carrière maakten binnen 
een van de sectoren, spraken deel-
nemers erg aan. De tweede dag werk-
ten zij in workshops als Persoonlijke 
routekaart, Elevator Pitch, Jezelf op 
’t net en Netwerken aan hun profes-
sionele ontwikkeling. Op dag drie stond 
de verbinding centraal en konden de 
deelnemers in matchmaking sessies, 
minisollicitaties, hun kwaliteiten laten 
zien aan gemeente Rotterdam, pro-
vincie Noord-Brabant en waterschap 
Hollands Noorderkwartier. 
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Door Walter Baardemans

De samenwerkende A+O fondsen van gemeenten, provincies en waterschappen organi-
seerden in september een driedaagse Summercourse Talentpool@Work voor bicultureel 
talent op mbo, hbo en wo-niveau. De succesvolle Summercourse rond ‘ontmoeten, leren 
en verbinden’ inspireerde aanwezige werkgevers uit de drie sectoren om meer divers 
talent binnen de organisatie te halen. 
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Meer profileren
Nubia Merceds Gutierrez (28) stu-
deerde staats- en bestuursrecht 
aan de Erasmus Universiteit. Ze is 
enthousiast over de Summercourse. 
“Ik heb een beter beeld gekregen van 
de inhoudelijke taken en organisa-
tie van de verschillende overheden”, 
zegt de Colombiaanse Nederlandse. 
“Maar ik heb vooral geleerd dat ik veel 
te bescheiden ben. In Nederland moet 
je laten zien wat je in huis hebt. Ook de 
‘Hongaarse’ rechtenstudent Akos Urban 

herkent dat: Op een carrière beurs 
stappen wij minder snel een stand 
binnen. Onbewust zit in ons hoofd dat 
de autochtone student een streepje 
voor heeft. Wij profileren ons minder. 
We moeten ons actiever opstellen. 
Dat hebben we hier wel geleerd.”

Geïnspireerd
De kennisuitwisseling gold zeker ook 
voor de aanwezige werkgevers. Zij 
kregen meer inzicht in de barrières en 
knelpunten waar bicultureel talent bij 
sollicitaties tegenaan lopen. Aanwezige 
werkgevers raakten geïnspireerd en 
gemotiveerd om meer divers talent hun 
organisatie binnen te halen. Zo vroeg 
waterschap Hollandse Delta na afloop 
van de Summercourse aan twaalf deel-
nemers om hun CV op te sturen voor 

het geval er een passende functie is. 
Ook nodigde het waterschap de twaalf 
deelnemers uit voor een werkgevers-
bezoek. Bij gemeente Rotterdam zijn de 
deelnemers aan de matchinggesprek-
ken bij sollicitaties voor traineeships 
automatisch door de briefselectie. Het 
gebrek aan vacatures maakte het lastig 
om daadwerkelijke koppelingen te 
maken tussen deelnemers. De deel-
nemers aan de Summercourse hadden 
daarover realistische verwachtingen. 
Om in de toekomst meer divers talent 

binnen organisaties te krijgen, zouden 
werkgevers meer kunnen investeren 
in duurzame netwerkverbinding, het 
aanboren van een nieuwe kweekvijver 
en kennisuitwisseling over diversiteit.

Bijzondere band
De Summercourse leverde de deel-
nemers weliswaar niet direct een baan 
op, maar wel veel contacten. Hoe goed 
de sfeer was bleek tijdens de uitreiking 
van de certificaten Summercourse 
Talentpool@Work. De deelnemers rea-
geerden enthousiast op elkaars succes. 

Deelneemster Birgül Aciksoz vatte de 
drie dagen krachtig samen en deed tege-
lijk een oproep: “Het was gewoon alle-
maal perfect. Heel bijzonder. Ik wil jullie 
vragen de band die we hier in drie dagen 
hebben opgebouwd te onderhouden.”
 
Conclusie
De Summercourse voor jonge talenten 
kan als werkvorm ingezet worden ter 
voorbereiding op de naderende krapte 
op de arbeidsmarkt. Deelnemende 
organisaties hebben zich met succes op 

de kaart gezet bij een groep potentiële 
medewerkers, die ondervertegen-
woordigd is in de organisatie en een 
aantal van hen heeft de Summercourse 
benut om een netwerk op te bouwen 
met deze potentiële medewerkers. 
Voorwaarde voor succes is dat de 
organisaties op de korte termijn willen 
investeren op het vinden van nieuwe 
potentiële medewerkers. Zolang er 
weinig vacatures zijn kan de Summer-
course goed ingezet worden voor 
het werven van bijvoorbeeld trainees 
of stagiaires. 

Elianne Roks

Bicultureel talent

" In Nederland moet je laten 
zien wat je in huis hebt"


