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Implacement Projecten heeft een mooi jaar achter de rug met vele vertrouwde gezichten die voor
stabiliteit zorgden en nieuwe gezichten die een belangrijke bijdrage leverden aan verfrissende
ideeën.
Er heeft een verdere professionalisering plaats gevonden en een duidelijke verbetering van onze
producten waardoor we een hoge klanttevredenheid hebben weten te bewerkstelligen.
Nu staat er ook in 2018 een team dat de vereiste kwaliteit kan leveren aan de hand van onze
bedrijfsspecifieke kernwaarden.
Dit jaar gaan wij ook weer verschillende bijeenkomsten organiseren met specifieke onderwerpen.
Graag nodig ik u uit voor onze eerste bijeenkomst met als onderwerp “Statushouder en participeren
in Nieuw-West” op donderdag 22 februari 2018 om 14.30uur.
U kunt zich aanmelden om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, welke plaats zou hebben op de
Notweg 38 in Amsterdam Nieuw-West, via administratie@implacement.nl ovv uw naam +
‘aanmelding bijeenkomst 22 februari’.
Wij kijken ook dit jaar uit naar een fijne samenwerking met al onze partners en relaties.
Mede namens alle collega’s bij Implacement wens ik u en uw geliefden alle goeds voor 2018!
Johnny van Bochove

Kerstviering
2017 hebben wij afgesloten met een vrolijke kerstviering. In de middag hadden we een muzikaal
onderonsje met studenten, oud-studenten en medewerkers van Implacement om samen kerst te
vieren. Een medewerker van Zing Nederlands met me is naar de Notweg gekomen en verzorgde met
een aantal kerstliedjes een vrolijke workshop. Ze heeft de liederen woord voor woord uitgelegd
zodat op een luchtige manier de Nederlandse kennis werd bijgespijkerd. Vervolgens heeft de groep
samen gezongen onder begeleiding van de piano. Het klonk prachtig! Zo zie je maar, dat muziek
verbindt.

!
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TOV 2018
Ook in 2018 zal er verder worden gegaan met het geven van de TOV lessen door Implacement
Projecten. De locatie op de Wenckebachweg hebben we in december moeten verlaten omdat LOLA
lik daar stopt. Alle groepen zullen dus nu weer de lessen volgen op de Notweg. De verwachting is
dat we in 2018 ongeveer 1100 aanmeldingen voor TOV zullen krijgen. In 2017 is de reader
drastisch vernieuwd waardoor we nu een prachtig product hebben wat we met trots aan onze
deelnemers kunnen geven. Het blijft een dynamisch geheel door bijvoorbeeld het toevoegen van de
nieuwe politieles en het verwerken van uitkomst van de kabinetsonderhandelingen. Wij zorgen dat
het een up-to-date document blijft en we zijn niet bang voor veranderingen!

Participatieverklaringen
Vanaf 1 oktober 2017 is het ondertekenen van de participatieverklaring een verplicht onderdeel van
de inburgering geworden. Dit houdt in dat niet alleen asielmigranten dit document nodig hebben,
maar ook migranten die om andere redenen naar Nederland toe komen. In de gemeente Amsterdam
is ervoor gekozen om dit door Implacement Projecten te laten uitvoeren. Dit omdat wij al veel
ervaring hebben met de participatieverklaring en de lessen die daarbij horen, en de gemeente zeer
tevreden is over het werk dat wij leveren. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, zullen
drie dagdelen les krijgen over de Nederlandse kernwaarden, politiek en vrijheid. Het laatste dagdeel
wordt afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring. Dit is niet meer zoals voorheen een
gekopieerde versie, maar voor iedereen een uniek document. Deze week tekende de eerste reguliere
TOV groep de nieuwe participatieverklaring.

Interculturele communicatie
Dit jaar hebben we een nieuwe training ontwikkeld ‘Interculturele Communicatie’. Eind december
hebben we de eerste workshop gegeven in het kader van een pilotproject van de gemeente Haarlem.
Binnen dit project is er een aantal bedrijven die leer-werkplekken bieden voor statushouders. Naast
een aantal workshops biedt Implacement de statushouders tijdens hun traject ook een persoonlijke
jobcoach.
Tijdens deze eerste workshop hebben we samen met de deelnemers, bestaande uit statushouders,
hun werkgevers, begeleiders en/of collega’s gekeken naar (non)verbale communicatie aan de hand
van opdrachten en oefeningen. Het was verrassend om te ontdekken dat communicatie zoveel
vertelt over onze diep gewortelde waarden, achtergrond en blik op de wereld. Het was leerzaam om
hier tijdens de workshop bewust van de worden en dit te kunnen delen met elkaar, en zo een

wederzijds begrip te creëren. Als kers op de taart had een van de deelnemers die nu werkzaam is bij
een bakkerij een zelfgebakken cake meegenomen! Al met al een hele interessante, leerzame en
gezellige middag. Wij zien er naar uit om deze training vaker te kunnen inzetten!
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Gemeente Uithoorn eerste nieuwe partner in 2018
Afgelopen jaar zijn er verschillende nieuwe partners bij gekomen die gebruik zijn gaan maken van
de dienstverlening van Implacement Projecten.
De gemeente Uithoorn is de eerste nieuwe partner in 2018.
Voor inwoners van Uithoorn die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van taal en (het
vinden van) werk zal Implacement vanaf heden een goed ontwikkeld traject beschikbaar stellen. Het
trajectprogramma bestaat o.a. uit taallessen op het gebied van spreken, luisteren, schrijven en lezen,
coaching op het vlak van belastbaarheid, gezondheid, financiën en persoonlijke ontwikkeling,
bedoeld om de deelnemer stapsgewijs inzicht te laten krijgen in de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik,
wat wil ik, wat is daar voor nodig’?
Samen met de gemeente Uithoorn hebben wij duidelijk gemaakt dat het belang van de cliënten
voorop zal staan.
Wij kijken uit naar deze nieuwe samenwerking met de gemeente Uithoorn.
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Stop (seksueel) geweld!
In de afgelopen maanden is bovenstaand onderwerp veel in de media geweest. Op 25 november
2017 ging de White Ribbon Campagne van start. Deze doet een beroep op mannen om zich uit te
spreken tegen (seksueel) geweld. Belangrijk! Zo zag ook Implacement Projecten het belang in om
het onderwerp onder onze cursisten bespreekbaar te maken. In samenwerking met EmancipatorIMAGINE, is er een workshop ontwikkeld. De nadruk van de workshop ligt op het kennismaken
met de verschillende facetten die bijdragen/voorkomen van seksueel geweld. Deelnemers worden
gestimuleerd om na te denken hoe eigen cultuur, traditie, houding en denken kunnen worden
aangewend voor het creëren van een veilige omgeving voor vrouwen en eigen persoon in
Nederland.
In de afgelopen twee maanden is deze workshop gegeven aan ongeveer 100 statushouders.
Spannend, want deze doelgroep is in het verleden helaas regelmatig in aanraking gekomen met
(seksueel) geweld. Dit maakt het een extra lastig onderwerp om te bespreken en vergt ook een
professioneel bekwame houding bij de trainers. De workshop bleek een succes! Niet alleen waren

de organisatoren van de workshop en de trainers enthousiast, ook de cursisten waren positief. Zij
gaven merendeels aan dat deze workshop hen tot nadenken heeft gezet en er
handelingsvaardigheden zijn geboden die bijdragen aan het participeren in de Nederlandse
samenleving.

Copyright © 2018 Implacement Projecten, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie bent van Implacement Projecten.

Ons adres is:
Implacement Projecten
Notweg 38A
Amsterdam, 1068 LL
Netherlands

