
A. Trainee Fase 1: 
basiskookcursus

Trainee gaat onder 
professionele begeleiding 
aan de slag in de keuken 
en leert 
basisvaardigheden
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Trainee komt buiten de 
opvang en heeft een dag 
invulling 

Trainee heeft meer 
baankansen

B. Trainee Fase 2: 
1. Cursus hygiëne, 
2. Cursus 

productietechnieken 
en warenkennis 

3. Cursus 
gastheerschap

Zelfredzaamheid van de 
trainee vergroot

Trainee kan trauma beter 
verwerken

Trainee vergroot 
zelfvertrouwen en 
eigenwaarde 

Trainee leert nieuwe mensen 
kennen en begeleiders 
zorgen voor een positieve 
omgeving
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Trainee heeft een beter 
beeld over wat ze wil en kan 
in werk en privé 

ACTIVITEIT
wat doet de organisatie 
voor de stakeholder

Trainee werkt in een echt 
bedrijf en krijgt intensieve, 
persoonlijke begeleiding

Trainee stroom door naar 
fase 3

OUTPUT
wat heeft, krijgt of ontvangt 
de stakeholder daardoor

Sociale netwerk van de 
trainee wordt vergroot

Trainee leert nieuwe 
sociale- en 
levensvaardigheden

Trainee woont in het ACM: dit 
is een opvang voor vrouwen 
waarvan de politie vermoedt 
dat ze slachtoffer van 
mensenhandel zijn 

Trainee volgt een 
leerwerktraject waar ze 
theorie en praktijklessen 
krijgt in een veilige 
omgeving onder leiding 
van een professionele chef 
en trainer

Trainee voelt de 
mogelijkheid en vrijheid om 
te praten over zichzelf

Trainee voelt zich weer 
nuttig

Trainee ziet meer 
mogelijkheden en kansen 
voor haar toekomst

Trainee krijgt meer inzicht in 
de arbeidsmarkt en haar 
eigen kansen 

Trainee voelt zich energieker 

3

Trainee leert beter 
Nederlands en Engels 
spreken, schrijven en lezen

Trainee behaalt certificaat 

Trainee vergroot haar 
zelfvertrouwen en 
eigenwaarde

Trainee doet professionele 
vaardigheden op

Trainee werkt in een echt 
bedrijf en krijgt 
verantwoordelijkheden

Trainee doet sociale 
vaardigheden op

Trainee leert nieuwe mensen 
kennen

Trainee reist zelfstandig 
Trainee leert nieuwe 
keukenvaardigheden

Trainee leert nieuwe horeca 
kennis en vaardigheden

Trainee heeft meer 
vertrouwen in anderen

Trainee voelt zich meer 
autonoom

Trainee voelt zich meer 
autonoom
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C. Trainee Fase 3: 
Stage, opleiding of 
werkervaring 

Trainee werkt mee in een 
bedrijf en krijgt 
verantwoordelijkheden

Trainee krijgt kans om 
(intern of extern) stage te 
lopen en praktijk ervaring 
op te doen obv van een  
coach
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ACTIVITEIT
wat doet de organisatie 
voor de stakeholder

OUTPUT
wat heeft, krijgt of ontvangt 
de stakeholder daardoor

Trainee krijgt de kans om 
(intern of extern) BBL 
opleiding te volgen obv
een coach

Trainee heeft ervaring die ze 
op haar CV kan zetten

Trainee krijgt professionele 
coaching 

Trainee heeft meer 
zelfvertrouwen en 
eigenwaarde

Trainee ziet dat er meer 
potentiele werkgevers zijn  

Trainee weet beter wie ze is 
en wat ze wil en kan in werk 
en privé

Trainee heeft meer 
vertrouwen in de toekomst

Trainee heeft autonomie 
teruggewonnen

Trainee brengt 
arbeidsvaardigheden in de 
praktijk

Trainee behaalt certificaat

Trainee krijgt (intern en 
extern) een betaalde baan 
aangeboden obv een 
coach 

Trainee verdient haar eigen 
geld 
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ACTIVITEIT
wat doet de organisatie 
voor de stakeholder

OUTPUT
wat heeft, krijgt of ontvangt 
de stakeholder daardoor

Werknemers

Bedrijven die een 
stageplek aanbieden

Gemeente (Dienst Werk & 
Inkomen
(DWI)) 

NFS biedt een werkplek bij 
een sociale onderneming

Bedrijven ontvangen 
stagiaires van NFS

NFS neemt zorg voor 
trainees uit handen van de 
gemeente (DWI)

Werknemers werken bij een 
organisatie met een 
maatschappelijk doel 

Werknemers krijgen  
uitdagingen mee die in een 
sociale onderneming 
plaatvinden

Bedrijven leren meer over 
mensenhandel

Bedrijven krijgen een sociaal 
gezicht intern en extern

Werknemers hebben een 
baan met zingeving 

Werknemers zijn zich 
bewuster van 
mensenhandel

Werknemers willen zich vaker 
inzetten voor 
maatschappelijke problemen

Werknemers worden 
gegrepen door de 
problematiek rondom 
mensenhandel 

Personeel wordt geraakt 
door mensenhandel 
problematiek

Personeel wil privé en in het 
bedrijf wil zich vaker inzetten 
voor deze problematiek

Het bedrijf wordt meer op 
waarde geschat

Bedrijven gaan meer doen op 
het gebied van 
maatschappelijk ondernemen 

De gemeente (DWI) heeft 
lagere kosten op 
uitkeringen en andere 
sociale diensten

De gemeente (DWI) hoeft 
minder ondersteuning te 
bieden aan trainees (zoals 
arbeidsintegratie, wijkteams 
etc)

Werknemers hebben meer 
kennis van de problematiek 
rondom het onderwerp 
mensenhandel

Werknemers halen meer 
voldoening uit hun werk

Bedrijven kunnen aantonen 
dat ze maatschappelijk 
verantwoord bezig zijn 

NFS  heeft een aanbod 
voor slachtoffers en 
mensen die het risico 
lopen slachtoffer te 
worden van 
mensenhandel
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Bedrijven steunen NFS Bedrijven zijn zich bewuster 
van mensenhandel

Bedrijf krijgt positieve 
naamsbekendheidCSR bedrijven

* hier verwachten we 
minder effect dan bij de 
bedrijven die een 
stageplek aanbieden 

NFS ontvangt een (gratis) 
dienst of product van het 
bedrijf 


