ACTIVITEITENVERSLAG
2020

ONZE ACTIVITEITEN IN 2020

Partnerships
Werkgevers
Anass!

Partnerships
studentverenigingen

Research &
Development

Start Programma ’20 - ’21

Video Podcast
Wrokko TalX

ANASS!

Sinds de oprichting is de aanpak van Wrokko meerdere malen
gevalideerd. Zo hebben in onze pilots 20 talenten deelgenomen aan de
bootcamps en hebben daarvan 11 talenten direct via onze
programma’s een baan aangeboden gekregen bij verschillende
werkgevers. Het afgelopen jaar is het fundament gelegd om onze
impact te vergroten.
Zonder focus geen impact. Oprichter en voorzitter Anass Meziane,
besloot daarom zijn baan in loondienst op te zeggen en zich fulltime te
focussen op de groei en doorontwikkeling van Wrokko. Het platform
waarmee we kennis, skills en netwerk structureel organiseren voor
bi-culturele starters op de arbeidsmarkt.
Per 1 januari 2020 zijn we ingetrokken aan de Westersingel 44 te
Rotterdam.

JAN ‘20

RESEARCH & DEVELOPMENT

Werkloosheid onder HBO-alumni –
anderhalf jaar na afstudeerdatum

MRT ‘20
Er is in de maanden daarna veel onderzoek gedaan naar
de cijfers, oorzaken en gevolgen van de moeizame
aansluiting van bi-culturele talenten op de arbeidsmarkt.
De oorzaken van het gat tussen bi-cultureel talent en de
arbeidsmarkt is volgens onze eigen ervaringen, onze
ervaringen met het trainen en begeleiden van bi-culturele
talenten en extern onderzoek te wijten aan de volgende
pijnpunten:
- Ontbreken van netwerk
- Gemis aan skills
- Beperkt arbeidsmarktbewustzijn
- Uitsluiting op de arbeidsmarkt
Inspelend op deze pijnpunten, hebben we een integrale
methodiek ontwikkeld om bi-cultureel talent een
gelijkwaardige kans te geven tot ontplooiing.

PARTNERSHIPS STUDENTVERENIGINGEN

Door onze partnerships met multiculturele
studentenverenigingen bereiken wij 3500 biculturele talenten. Wij bieden de leden en nietleden van deze verenigingen een geheel
kosteloos programma. Ons programma biedt de
inspiratie, training, begeleiding en netwerk om op
de arbeidsmarkt te concurreren.

APR ‘20

PARTNERSHIP WERKGEVERS

JUN ‘20

Door te participeren in ons partnership programma
stimuleren werkgevers kansengelijkheid. Met het
Wrokko partnership programma worden werkgevers
onderdeel van een uniek en kleurrijk netwerk. Ons
programma geeft werkgevers de kans om te
investeren in divers talent, hun mvo beleid vorm te
geven door medewerkers aan te dragen als
vrijwilligers én hun awareness op het gebied van
culturele diversiteit te vergroten.

VIDEO PODCAST WROKKO TALX

JUL ‘20
Hoe jaag je je dromen na als je in twee
culturen opgroeit?
In de Wrokko TalX Video Podcast zijn we in
gesprek gegaan met bi-culturele pioniers om
uit te zoeken hoe zij impact maken en
tegelijkertijd dicht bij hun zelf blijven staan. In
deze video podcast delen professionals en
ondernemers welke barrières ze hebben
overwonnen en wat de game-changers zijn
op hun weg naar succes.
Bekijk hier Wrokko TalX.

START PROGRAMMA 2020-2021

In september 2020 is ons programma van start
gegaan. Met een betrokken community van trainers,
vrijwilligers, maatschappelijke partners en werkgevers
empowert Wrokko bi-culturele talenten in de
startblokken van hun carrière.
Het programma loopt tot augustus 2021.

SEP ‘20

LAT OMHOOG
DREMPELS OMLAAG

