
5. Stakeholderanalyse Grenzeloos

Profielschets van relevante stakeholders

Primaire stakeholders:

Trainees: mensen met een migratieachtergrond (vaak statushouder/asielzoeker) die bij
Grenzeloos een traject volgen.

Secundair:

Gemeente Maastricht: de gemeente waar de meeste traineees woonachtig zijn. Als
gemeente verantwoordelijk voor een goede integratie van vluchtelingen. Grenzeloos draagt
bij aan de doelstellingen die de gemeente op dit gebied beoogt te bereiken.

Sociale Dienst Maastricht Heuvelland en Podium24: Met deze partners (Podium24 is een
uitvoeringsbedrijf van de regionale sociale dienst) werken wij samen voor instroom, selectie
en ontwikkeling van onze trainees. Er vindt regelmatig overleg plaats over de ontwikkeling
om het aanbod steeds goed af te kunnen stemmen op de trainee.

COA: Met het regionale AZC wordt samengewerkt om geschikte kandidaten die uitstromen
naar Maastricht en omgeving vroegtijdig te plaatsen in een traject.

Personeel: Ons team van medewerkers en vrijwilligers die samen helpen de impact te
realiseren.

Inwoners Maastricht e.o.: Gasten van Grenzeloos Maastricht en ‘buren’ van onze trainees,
dus mensen waar ze een relatie mee kunnen gaan opbouwen.

Serve the City Maastricht: Met Serve the City werken wij samen in hun buddyproject. Hierbij
wordt een vrijwilliger die zich aanmeldt bij de vrijwilligersorganisatie Serve the City
gekoppeld aan een trainee. Het idee is een duurzame vriendschapsrelatie op te bouwen die
voor beide ‘NOAHs’ van waarde is.

Vista College: Samen met Vista College heeft Grenzeloos een BOL traject opgezet om
mensen met een vluchtelingenachtergrond die kiezen voor de leerweg ‘Assistent horeca en
voeding’ de kans te bieden om Grenzeloos als hun praktijkplek te hebben. Daarnaast biedt
Grenzeloos BBL plaatsen voor leerlingen in de koksopleiding niveau 1. Het voordeel van
Grenzeloos ten opzichte van andere (werk)bedrijven is dat Grenzeloos is ingespeeld op
deze doelgroep en de trainee daarnaast de kans biedt om de taal meer te ontwikkelen op de
werkvloer.

Hogeschool Zuyd: Studenten van Hogeschool Zuyd van de studie logopedie lopen stage bij
Grenzeloos. Ze helpen in persoonlijke taalbegeleiding en het verbeteren van ons
taalaanbod.


