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Amandla 
Talentvolle vrouwen op weg naar succes 

 

 

Amandla  is Zuid-Afrikaans en betekent kracht (empowerment) en macht (employability). 

Deze dienstverlening is gericht op de specifieke doelgroep vrouwen met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt en bestaat uit twee elementen.  
 

 Dienstverlening gericht op  vrouwen, die behoefte hebben aan gerichte loopbaanoriëntatie 

(wat wil en kan ik), loopbaanbegeleiding (hoe realiseer ik dat) en employability in de 

toekomst. 

 Begeleiding van werk naar werk (outplacement) bij het verlies van een baan. 
 

Deze doelgroep bestaat uit allochtone en autochtone vrouwen met of zonder WW-, WWB-, Wajong- 

of WAO-uitkering. 

 

Visie 

Ondanks de economische crisis is er sprake van een maatschappelijke en in een aantal sectoren 

(waaronder zorg) ook economische noodzaak van arbeidsparticipatie in Nederland. De genoemde 

doelgroep vrouwen moet echter meer moeite doen om de gewenste loopbaan te kunnen realiseren 

op de arbeidsmarkt. Wanneer we meer gebruik maken van de kennis en kunde van deze vrouwen, 

wordt kansarm omgezet in kansrijk en zullen meer vrouwen een actieve rol in de Nederlandse 

samenleving krijgen.  

 

Vanuit deze achtergrond bieden wij deze vrouwen een programma,  waarin zij duurzaam worden 

ondersteund in hun proces van ontdekken van eigen krachten en potenties waardoor nieuwe kansen 

ontstaan voor een volwaardig en betaald loopbaanperspectief.  

 

Doelstellingen  

Onze doelstelling is de vrouwen te ondersteunen bij het: 
 

 vormen van een nieuwe visie op arbeidsparticipatie, arbeidsmobiliteit en employability; 

 ontdekken van eigen kracht, kwaliteiten en mogelijkheden waardoor mentale weerbaarheid, 

zelfsturend vermogen en onafhankelijkheid vergroot worden; 

 om- en afbouwen van belemmerende factoren en vooroordelen die persoonlijke groei in de 

weg staan; 

 proces van arbeidsmarktoriëntatie, versterking van competenties en vinden van een nieuwe 

baan. 
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Criteria 

Voor Amandla is een instapprofiel ontwikkeld waarin een aantal eigenschappen en criteria worden 

benoemd die van belang zijn voor het toelaten van een potentiële deelnemer tot het programma.  

Dit profiel is getoetst bij de doelgroep, maatschappelijke partners en werkgevers.  

Daarnaast zijn de belangrijkste voorwaarden dat de deelnemer : 

 de wil heeft om te werken  

 in staat is om te werken 

 een VMBO/MBO werk c.q. denkniveau heeft 

 de Nederlandse taal beheerst op minimaal NT2 niveau 2/3, in woord en geschrift 

 minimaal twee dagdelen per week beschikbaar is. 

 

Proces methodiek 

                                    

 

Markt 

Wij richten ons op : 

 allochtone en autochtone vrouwen met of zonder uitkering (WW,WWB,Wajong,WAO)  

 bedrijven die streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving 

en open staat voor diversiteitbeleid 

 gemeenten met aandacht voor arbeidsparticipatie van kansarme vrouwen op de 

arbeidsmarkt 

 welzijnsorganisaties die deze doelgroep vrouwen ontmoeten.         

 

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen. Ik maak graag vrijblijvend een afspraak met 

u om onze dienstverlening en onszelf aan u te presenteren. 

 

Eesjen Ploeg  
06 13355592  
info@kynto.nl  
www.kynto.nl 

Inhoud 

Gesprek en test 

Drijfveren en 
kwaliteiten 

Competenties en 
wereldverbreding 

Matching en 
coaching 

Begeleiding 

Proces 

Intake 

Orientatiefase 

Mobilisatiefase 

Realisatiefase 

Nazorg 

Resultaat 

Beeld 
beginsituatie 

Beeld 
employability 

Stage, opleiding, 
EVC 

Solliciteren 

Duurzame 
werkrelatie 
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