Schrijfwijzer Plan van Aanpak/Brief t.b.v.
participatieverklaringstraject
Gemeenten wordt gevraagd om voor 1 september 2016 een Plan van Aanpak/Brief (hierna plan) over het participatieverklaringstraject in te dienen bij het COA. Met het indienen van het plan voldoen gemeenten aan de
voorwaarde om in aanmerking te komen voor € 1.370 per gehuisveste statushouder vanaf 1 januari 2016. Het
plan dient ondertekend te worden door een lid van het college van B&W.
Het plan dient de volgende drie elementen te bevatten:
Tijdsplanning participatieverklaringstraject
U heeft een keuze gemaakt hoe u het participatieverklaringstraject wilt uitvoeren en heeft dit ingekocht of
(intern) georganiseerd.
Eisen aan dit onderdeel:
Binnen 3 maanden (uiterlijk op 30 november) dient uw gemeente te starten met het aanbieden van het participatieverklaringstraject.
De vormgeving van het participatieverklaringstraject
In het plan van aanpak beschrijft u hoe de kennismaking met de Nederlandse kernwaarden wordt vormgegeven
en hoe u de ondertekening van de participatieverklaring organiseert. Organiseert u een workshop, een traject
van een paar weken en/of bezoeken aan maatschappelijke organisaties die verbonden zijn aan de kernwaarden.
Er zijn veel mogelijkheden om de kernwaarden bespreekbaar te maken, in dit deel van het plan van aanpak
beschrijft u hoe uw gemeente dat gaat doen.
Eisen aan dit onderdeel:
Het aanbod (workshop/gesprek) bestaat uit circa één dagdeel.
Het aanbod gaat over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.
U geeft informatie over de wijze waarop de kennismaking met de Nederlandse kernwaarden wordt vormgegeven.

Positionering van het participatieverklaringstraject
Het participatieverklaringstraject is onderdeel van de maatschappelijke begeleiding. Andere onderdelen van de
maatschappelijke begeleiding zijn praktische hulp (bij wonen, werk, uitkering), ondersteuning bij de start van de
inburgering en het stimuleren van participatie en integratie. In dit onderdeel van het plan van aanpak omschrijft
u hoe u het participatieverklaringstraject laat aansluiten bij de andere drie onderdelen van de maatschappelijke
begeleiding. Zijn de modules over kernwaarden onderdeel van een bredere introductie in uw gemeente? Wilt u
juist aan het begin of aan het einde van een programma in uw gemeente de ondertekening laten plaatsvinden?
Eisen aan dit onderdeel:
U geeft informatie over de inbedding en aanhaking gij relevante beleidsterreinen ter bevordering van de participatie van de vergunninghouder (maatschappelijke begeleiding, taalverwerving, werk, etc).
Planning van de ondertekening van de participatieverklaring.
Overige relevante punten
Onderstaande punten met betrekking tot de participatieverklaring zijn wellicht van nut bij het schrijven van het
plan.
Eisen:
De landelijke versie in het Nederlands van de participatieverklaring dient te worden aangeboden ter ondertekening.
Het ondertekenen van de participatieverklaring is voor personen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde
leeftijd (u ontvangt tot de wetswijziging voor 16- en 17 jarigen wel de € 2.370,- na indienen van het plan).
Voor meer informatie zie de handreiking over de maatschappelijke begeleiding.
U kunt het plan indienen via RMBA@coa.nl. Het plan dient in de e-mail als bijlage meegestuurd te worden met als
onderwerp: plan van aanpak uitvoering participatieverklaring gemeente X (naam gemeente).
U kunt het plan ook per post versturen naar:
Centraal orgaan opvang asielzoekers
Unit administratie & inkoop/GRS
Postbus 3002
2280 ME Rijswijk
Voor meer informatie over het participatieverklaringstraject en veel gestelde vragen kunt u terecht op
www.vng.nl/otav of bij uw OTAV accountmanager.
OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders, juni 2016.
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