
De WERK-portal.nl bevat program-

ma’s over werk zoeken en sollici-

teren, veilig en prettig werken, 

taal en werk, omgaan met de computer 

en social media. Hiermee  kunnen werk-

nemers of werkzoekenden met een 

kwetsbare positie op de arbeidsmarkt 

zich verder ontwikkelen en hun kansen 

op een baan, of behoud van hun werk, 

vergroten. De afgelopen jaren moesten 

organisaties een betaalde licentie nemen 

op de WERK-portal.nl om werknemers of 

cliënten gebruik te laten maken van de 

programma’s. Met de nieuwe website 

heeft iedereen (direct) gratis toegang tot 

de programma’s van SBCM en Cedris. 

Voordelen voor werknemers en 
werkgevers
De e-learningprogramma’s in de 

WERK-portal.nl bieden niet alleen meer-
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Met behulp van de e-learningprogramma’s in de WERK-portal.nl van SBCM en 

Cedris kunnen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hun kansen 

op (behoud van) werk vergroten. Vanaf dit jaar zijn alle e-learnings voor iedereen 

gratis te volgen op een nieuwe website: www.WERK-portal.nl. Hiermee willen SBCM 

en Cedris nog meer werknemers en werkgevers helpen om betaald en duurzaam 

werk tot een succes te maken.

Interessant voor werknemers én werkgevers

Gratis e-learning in de 
WERK-portal.nl
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Gelukkig vergroten de e-learningpro-

gramma’s Handige Herman en Basisvei-

ligheid in de WERK-portal.nl hun kan-

sen. Werknemers van onder andere de 

groenvoorziening volgen, voorafgaand 

aan het VCA-examen, een training met 

het programma Basisveiligheid. Dat 

doen ze achter een computer in het 

Open Leerplein van WSP Parkstad, onder 

individuele begeleiding. Meestal bestaat 

de voorbereiding uit een tot twee sessies 

per week van ongeveer twee uur, gedu-

rende een paar weken. ‘Na twee uur zie 

je dat de aandacht minder wordt’, zegt 

Eijdems. ‘Dan moet de stof even indalen, 

zodat ze de volgende keer weer verder 

kunnen. Gelukkig is het programma 

speels opgezet, met veel plaatjes, waar-

door het niet overkomt als leren. Veel 

van onze mensen hebben namelijk ver-

velende ervaringen met school en leren.’

Eenvoudig taalgebruik
De speelse opzet is geen toeval. Mede-

werkers met een kwetsbare positie op de 

arbeidsmarkt kampen vaak met een 

slechte concentratie of hebben moeite 

met lezen. Bij de ontwikkeling van alle 

online leerprogramma’s in de WERK-

portal.nl is daarom rekening gehouden 

met het taal- en ontwikkelingsniveau 

van deze groep medewerkers. Instruc-

ties zijn in behapbare brokken opge-

knipt en de video’s en foto’s in de pro-

gramma’s zorgen voor herkenbare situa-

ties. Omdat het lezen sowieso al veel 

concentratie en energie kost, zijn alle 

programma’s audio-ondersteund en is 

het taalgebruik eenvoudig. 

De inhoud van de programma’s sluit zo 

veel mogelijk aan op de leefwereld en 

de leefsituatie van de medewerkers, 

zodat zij hierin herkenning vinden. De 

WERK-portal.nl probeert leren zo mak-

kelijk en leuk mogelijk te maken. Daar-

om wordt er continu over nagedacht 

hoe het aanbieden van de lesstof nog 

beter en leuker kan. Volgens Dionne Eij-

dems van WSP Parkstad is dat bij de pro-

gramma’s Handige Herman en Basisvei-

ligheid goed gelukt. ‘We zien dat onze 

mensen heel geconcentreerd met de 

stof bezig zijn. In het begin vinden ze 

het meestal erg makkelijk, maar vervol-

gens worden ze wel degelijk aangezet 

tot nadenken.’ ■

WERK-portal.nl gratis
SBCM en Cedris willen de kansen op duurzaam en betaald werk vergroten 
voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Daarom stellen zij 
vanaf januari 2019 alle e-learningprogramma’s rondom het thema werk koste-
loos beschikbaar. De programma’s richten zich op werknemers en werkzoeken-
den zonder startkwalificatie. Ook zijn er (vertaalde) programma’s waarmee  -
statushouders kunnen oefenen met de Nederlandse taal. De programma’s zijn 
flexibel in te zetten: individueel, groepsgewijs, zelfstandig, begeleiding en in 
combinatie met andere (eigen) leermiddelen. Alle programma’s zijn te vinden 
op www.WERK-portal.nl. 
Om medewerkers te informeren over de WERK-portal.nl heeft SBCM een online 
campagne ontwikkeld. Met video’s op onder andere Facebook wordt de WERK- 
portal.nl onder de aandacht gebracht. Ook worden de video’s toegevoegd aan de 
Facebookpagina ‘Sterk aan je werk’. Dit is een pagina waarop medewerkers infor-
matie kunnen vinden over hun werk en ondersteunende activiteiten van SBCM. 
U kunt de WERK-portal.nl zelf inzetten bij de begeleiding van werknemers naar 
werk. Of u kunt werkgevers of werknemers voor wie de WERK-portal.nl interes-
sant kan zijn, wijzen op deze nuttige gratis tool. Op de WERK-portal.nl vindt u 
onder de knop ‘Voor organisaties’ diverse materialen die u kunt inzetten om de 
WERK- portal.nl binnen uw organisatie onder de aandacht te brengen. 

waarde voor werknemers en werkzoe-

kenden, maar ook voor werkgevers. 

Werkgevers kunnen de WERK-portal.nl 

inzetten om hun medewerkers te helpen 

ontwikkelen, zodat zij succesvol aan het 

werk blijven. Denk daarbij aan het ver-

beteren van hun communicatieve vaar-

digheden, het naleven van veiligheidsre-

gels, of het aanleren van de Nederlandse 

taal (voor bijvoorbeeld statushouders). 

Dat kan onder andere resulteren in een 

lager ziekteverzuim en minder ongeval-

len op de werkvloer. Door werknemers 

te helpen bij hun ontwikkeling, verklei-

nen werkgevers de kans op uitval. Met 

name werkgevers in sectoren die kam-

pen met grote personeelstekorten heb-

ben hier veel baat bij.

WSP Parkstad
WSP Parkstad in Heerlen gebruikt de 

e-learnings in de WERK-portal.nl al 

jaren om medewerkers voor te bereiden 

op hun VCA-examen, waarbij de kennis 

van werknemers over veilig werken 

wordt getoetst. Volgens Dionne Eijdems, 

adviseur opleiden en ontwikkelen bij 

WSP Parkstad, is het VCA-examen alles-

behalve makkelijk. ‘Vorig jaar is de 

manier van examineren veranderd, 

waardoor het voor veel mensen lastiger 

is om voor het examen te slagen. Dat 

geldt zeker voor onze groep werkne-

mers, waar veel mensen kampen met 

leerproblemen. Slechts de helft van 

onze deelnemers slaagt nu voor het 

VCA-examen.’

Instructies zijn  
in behapbare  

brokken opgeknipt; 
video’s en foto’s 

zorgen voor 
herkenbare  

situaties
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