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1 - Inleiding 

In het bestuursakkoord Verhoogde asielinstroom (tussen het Rijk en de VNG van 27 november 2015) 

wordt benadrukt dat de integratie en participatie van vergunninghouders in de samenleving van groot 

belang is. Net als alle inwoners wordt van hen verwacht dat zij naar vermogen maximaal 

maatschappelijk participeren en regie voeren over hun eigen leven. Alleen daar waar dit echt niet 

mogelijk is, fungeert de overheid als vangnet. Om deze doelstellingen te bereiken, is een doorlopende 

keten van maatregelen en activiteiten noodzakelijk. 

 

In navolging op dit bestuursakkoord is op 28 april 2016 het uitwerkingsakkoord Verhoogde 

asielinstroom gesloten tussen het Rijk en de VNG. Hierin staan de volgende punten centraal:  

1 Behoud van veiligheid en het versterken en bevorderen van draagvlak onder de bevolking.  

2 Het inhalen van achterstanden ter vergroting van de kans tot volledige participatie en 

zelfredzaamheid en ter voorkoming van hoge maatschappelijke kosten in de toekomst. Hiervoor 

is een extra inzet nodig op onderwijs, werk, integratie en gezondheid.  

3 Aanvullende afspraken om knelpunten en belemmeringen bij de huisvesting en opvang van 

vergunninghouders op te lossen1.  

1.1 - Waarom is het uitvoeren van het projectplan ’  Van aankomst naar meedoen’ een 
goed idee?  

Er liggen twee redenen ten grondslag aan de vraag waarom het een goed idee is om dit projectplan 

uit te voeren. Enerzijds ligt er een Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asiel instroom waarin terecht de 

nadruk wordt gelegd op participatie en integratie.  Ervaringen uit het verleden hebben immers 

aangetoond dat het integratie- en participatieproces van vergunninghouders essentieel is voor het 

kunnen meedoen in de Nederlandse maatschappij. Dit gaat niet vanzelf. Een belangrijke succesfactor 

is vergunninghouders in staat stellen de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Hier is het 

projectplan dan ook sterk op gericht.  

Daarnaast speelt er een financiële afweging. De verwachting is dat de wettelijke taakstelling de 

komende jaren blijft stijgen en dat zich bij het beleidsveld werk en inkomen een knelpunt gaat 

voordoen. Dit wordt in de notitie ‘Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom’  ook onderschreven. 

Vergunninghouders die in de gemeente worden gehuisvest komen in bijna alle gevallen in aanmerking 

voor een uitkering. Kijkend naar de wettelijke taakstelling voor 2016 dan moeten wij 110 

vergunninghouders huisvesten waarvan wordt aangenomen dat 40 vergunninghouders in aanmerking 

komen voor een uitkering.  

Een gemiddelde uitkering (exclusief overhead , behandelkosten etc.) bedraagt € 12.800,-. In totaal 

betekent dit per jaar een lasten verzwaring van € 512.000,-. Het succesvol uit laten stromen van 

vergunninghouders is dan ook een pré. Elke inwoner die wij succesvol laten uitstromen naar werk 

levert op jaarbasis immers een lastenvermindering op van gemiddeld € 12.800,-.  

 

                                                      
1 Bron: VNG brief  gericht aan college en raad, de datum 14 april 2016, kenmerk ECLBR/U201600 605Lbr. 16/021  



 

 

Projectplan ‘Van aankomst naar meedoen’ - pagina 4 van 14 

1.2 - Wat gaan doen? 

Het projectplan ‘Van aankomst naar meedoen’ is gericht op het bevorderen van sociale (integratie) en 

economische (participatie) zelfredzaamheid van vergunninghouders. Zowel in het bestuursakkoord als 

in het uitwerkingsakkoord zijn afspraken gemaakt die hieraan bijdragen. Deze afspraken gaan we 

invoeren. We gaan de maatschappelijke begeleiding verstevigen en de participatieverklaring2 wordt 

hier aan toegevoegd (nieuwe wettelijke taak). We gaan op zoek naar passend aanbod3 van 

maatregelen dat bijdraagt aan het  vinden van onbetaald en/of  betaald werk. Het Rijk en de VNG 

werken de maatregelen die worden genoemd in het uitwerkingsakkoord nog verder uit.  Deze 

uitwerkingen volgen wij zodat we tijdig kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen die op ons af 

komen.  

Project Spoedwoning  

In het coalitieakkoord van april 2016 is afgesproken dat de gemeente zich zal inzetten om aan de 

jaarlijks opgelegde taakstelling te voldoen. In hetzelfde coalitieakkoord is ook afgesproken de 

woningvoorraad uit te breiden met goedkope sociale huurwoningen. Dit wordt uitgewerkt in het project 

Spoedwoning. Er is een directe relatie tussen dit projectplan en het project Spoedwoning. Een deel 

van deze woningen, die binnen de kaders van het project Spoedwoning worden opgeleverd,  is 

namelijk bestemd voor het huisvesten van vergunninghouders. Het project Spoedwoning richt zich op 

verschillende grondlocaties. Wanneer een van deze grondlocaties wordt opgeleverd kan in een keer 

aan een (grote) groep vergunninghouders passende woonruimte worden aangeboden.  

Doel is dat de uitvoering van dit projectplan aansluit bij het project Spoedwoning. Deze aansluiting 

borgen we door er voor te zorgen dat het aanbod dat wordt ontwikkeld  ter bevordering van de sociale 

en economische zelfredzaamheid van vergunninghouders, kan meebewegen met het aantal 

vergunninghouders dat hier gebruik van maakt.   

 

1.3 - Wat doen we niet? 

Het uitbreiden van de woningvoorraad met goedkope sociale huurwoningen valt buiten de scope van 

dit project. Hier richt het project Spoedwoning zich op. Dit geldt ook voor het vinden van (tijdelijke) 

woonruimte in bestaande gebouwen of in het aanbod van particuliere huurwoningen. 

Het toekomstbestendig maken van het voor- en vroegschoolse educatie (VVE-)aanbod, de 

taalklas(sen), de internationale schakelklas en de financiering van geïntegreerde trajecten 18 min valt 

ook buiten de scope van dit project. Dit wordt door de beleidsadviseurs onderwijs opgepakt en wordt 

geborgd in de onderwijsagenda (voorheen LEA).  

                                                      
2 De participatieverklaring is een instrument dat betrekking heeft op de basisprincipes van onze Nederlandse samenleving. 
Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. Met het ondertekenen van de participatieverklaring 
tonen nieuwkomers hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. 
(Bron: Handreiking Participatieverklaring, Regioplan Beleidsonderzoek, 16 februari 2016). 
3 Met passend aanbod wordt bedoeld de projecten die gestart worden ter bevordering van de sociale en economische 
zelfredzaamheid van vergunninghouders.  
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In het uitwerkingsakkoord wordt ook gesproken over het ontwikkelen van een preventietoolkit gericht 

op de gezondheidszorg. Het is nog onduidelijk hoe deze toolkit eruit komt te zien en wanneer deze 

klaar is, en wat dit betekent voor de gemeente. Gelet hierop is er voor gekozen dit buiten de scoop 

van dit project te laten vallen.  

1.4 - Leeswijzer 

Het projectplan ‘Van aankomst naar meedoen’ wordt in twee hoofdtukken beschreven. In hoofdstuk 2 

wordt het plan van aanpak beschreven. Wat gaan we doen en hoe gaan wij dit doen. Hoofdstuk 3 gaat 

over wie en wat er nodig is om dit project te laten slagen.  
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2 - Van aankomst naar meedoen 

 

Meedoen, daar draait het om. Ook wanneer je bent gevlucht en in Nederland een nieuw bestaan gaat 

opbouwen. Maar hoe doe je dat en wat is hier voor nodig? In dit hoofdstuk wordt dit uitgewerkt. Er 

worden twee sporen gevolgd. Spoor één richt zich op het invoeren van de afspraken die zijn gemaakt 

in het uitwerkingsakkoord Verhoogde asielinstroom. Het andere spoor richt zich op wat betrokkenen 

als vergunninghouders, inwoners, ketenpartners en bedrijven nodig hebben.  

2.1 - Projectdoel 

Het doel van het project ‘Van aankomst naar meedoen’ is het bevorderen van sociale (integratie) en 

economische (participatie) zelfstandigheid van vergunninghouders. 

2.2 - Projectresultaten  

Maatschappelijke begeleiding en Participatieverklar ing 

• De gemeente De Ronde Venen heeft conform het uitwerkingsakkoord de 

maatschappelijke begeleiding verstevigd.   

• De gemeente De Ronde Venen heeft conform het uitwerkingsakkoord de 

participatieverklaring en daarmee samenhangende workshop(s) ingevoerd.  

• Alle vergunninghouders die in 2016 in de gemeente De Ronde Venen zijn gehuisvest 

hebben de participatieverklaring ondertekend.  

Meedoen  

• De gemeente De Ronde Venen heeft bij haar inwoners, vergunninghouders die hier 

recent zijn gehuisvest en (keten)partners opgehaald welk beeld zij hebben bij integratie 

en participatie. Ook is opgehaald wat er wordt gemist of waar men meer van wil.  

• Deze opbrengst is vertaald naar projecten die bijdragen aan het bevorderen van de 

sociale (integratie) en economische (participatie) zelfredzaamheid van 

vergunninghouders. 

• De gemeente De Ronde Venen is een pilot gestart waarin zij vergunninghouders een 

traject aanbied dat bestaat uit inburgering, taalondersteuning en participatie. 
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2.3 - Projectaanpak   

Maatschappelijk begeleiding en participatieverklari ng 

In het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom is afgesproken dat de maatschappelijke 

begeleiding uitgebreid moet worden. De begeleiding moet de volgende elementen gaan bevatten4: 

1 Praktische hulp: Ondersteuning en coaching bij het regelwerk ten aanzien van wonen, zorg, 

werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en overige basisvoorzieningen en kennismaking met 

de lokale samenleving (bijvoorbeeld hulp bij inschrijvingen, aanvraag uitkering, openen 

bankrekening en betalen rekeningen, huur, verzekeringen, algemene levensbehoeften en 

praktische bewegwijzering in de buurt; weten waar gemeentehuis en politiebureau etc. zijn) 

2 Hulp bij start inburgering: Informatie over het inburgeringstraject, praktische hulp bij het 

inschrijven voor een inburgeringscursus waar nodig. 

3 Stimuleren van participatie en integratie: Begeleiding en coaching ten behoeve van een actieve 

en positieve inzet van de asielgerechtigde  om in de Nederlandse samenleving te kunnen 

participeren en kennismaking met lokale (maatschappelijke) organisaties, zoals buurthuizen, 

vrijwilligersorganisaties, bibliotheek, verenigingen, clubs en welzijnsorganisaties) 

4 Uitvoering van het participatieverklaringstraject: Het verzorgen van een inleiding, nadere 

begrippen en de tekst van de participatieverklaring (bijvoorbeeld d.m.v. een workshop en/ 

of gesprek over de Nederlandse kernwaarden en spelregels van circa een dagdeel) en 

het aanbieden van de landelijke participatieverklaring (in het Nederlands) ter 

ondertekening (zie bijlage). 

 

Als vertrekpunt voor het organiseren van de maatschappelijke begeleiding en 

participatieverklaringstraject,  zoals benoemd bij punt 1 tot en met 4, wordt de subsidieaanvraag 2017 

van Vluchtelingenwerk Midden Nederland (hierna: VWMN)  genomen. Zij biedt de praktische hulp en 

de hulp bij start inburgering  (onderdeel 1 en 2 bovenstaande tabel) en ontvangt hiervoor jaarlijks een 

basissubsidie. Zoals eerder gezegd moet deze begeleiding worden uitgebreid en verstevigd.  

Geëvalueerd wordt of de hulp die zij bieden voldoet aan de gestelde eisen.  

Daarnaast moet het aanbod aangevuld worden met onderdeel 3 en 4. 

Onderdeel 4 wordt in eerste instantie bij ProDemos afgenomen.  Zij hebben in opdracht van het Rijk 

de workshop participatieverklaringstraject ontwikkeld. Hiermee zijn wij er van verzekerd dat we 

voldoen aan de gestelde eisen voor onderdeel  4. Dit betreft een bewezen effectieve methode waarin 

wij gaande weg gaan kijken hoe dit te borgen in de organisatie. Onderdeel 3 is geborgd in het  

onderdeel ‘Meedoen’ van dit projectplan.  

 

Parallel aan dit traject wordt verkend of het Taal en Oriëntatie programma voor vluchtelingen (hierna 

TOV) ingekocht kan worden. Dit betreft een intensief traject waarin sterk wordt ingezet op het vinden 

van de juiste (inburgerings) opleiding. Dit programma is door de gemeente Amsterdam ontwikkeld met 

behulp van een ESF subsidie. Door de VNG is zeer positief over dit traject.  

 

 

                                                      
4 Bron: Overzicht uitvoering participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding opgesteld door het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
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Meedoen 

Integreren en participeren doen we samen. Om dit te bevorderen is er voor gekozen om het aanbod 

dat bijdraagt aan het bevorderen van de sociale en economische zelfredzaamheid vergunninghouders 

samen met onze inwoners, vergunninghouders die hier recent zijn gehuisvest en (keten)partners uit te 

werken. 

 

Hiervoor zijn de volgende acties nodig:  

• Inwoners, vergunninghouders die hier recent zijn gehuisvest en (keten)partners vragen 

welk beeld zij hebben bij integratie en participatie. En wat er wordt gemist of waar men 

meer van wil.  

• Analyseren van de opbrengst en vertalen naar één tot maximaal vijf concrete 

opdrachten die bijdragen aan het resultaat.  

• Het uitwerken van de opdracht tot een concreet project dat bijdraagt aan het 

bevorderen van sociale en economische zelfredzaamheid vergunninghouders samen 

met de groep die eerder is geïnterviewd en of andere belangstellenden.  

 

Het leren van de taal is een andere sleutel tot succes. Hiervoor gaan we het volgende doen: 

• Het bestaande taalaanbod dat door de gemeente wordt aangeboden, in kaart brengen. 

Helder is wat wij op dit vlak te bieden hebben.  

• Ook (keten) partners worden uitgenodigd het bestaand taalaanbod in kaart te brengen.  

• Verkend wordt of het juridisch mogelijk is om als gemeente een opleiding in te kopen 

dat voldoet aan de eisen die DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) stelt aan het 

verstrekken van een lening tot maximaal € 10.000,-.  

• Wanneer dit is toegestaan, inzetten op een opleiding die opgebouwd is uit verschillende 

modules (inburgering, extra taalondersteuning en participatie) en geschikt is voor elk 

taalniveau.  
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3 - Projectbegroting en communicatie 

3.1 - Projectbegroting 

Tabel 3.2.1  overzicht budgetten waaronder het beschikbare budget voor de uitvoering van dit projectplan 

De Ronde Venen 2016 2017 Totaal 

Alles behalve inkomensdeel bijstand     

Budget partieel effect gemeentefonds* 313.000 313.000 626.000 

Budget maatschappelijke begeleiding 95.000 104.000 199.000 

Budget integratie en participatie 179.000 179.000 358.000 

Budget  587.000 596.000 1.183.000 

     

Kosten    

Participatie  en integratie:   

1. Basispakket vluchtelingenwerk -40.000 -44.000 -84.000 

2. Project oriëntatie en taal (aansluiting 

Amsterdam) 

-200.000 -220.000 -420.000 

3. Meedoen inventarisatie -8.000 -8.000 -16.000 

3a. Meedoen projecten (nog te bepalen uit 

inventarisatie) 

 0 

 

-50.000 -50.000 

4. Project lening opleiding/aanvullende taal pm pm pm 

Git-trajecten -58.000 -64.000 -122.000 

Overige maatregelen uitwerkingsakkoord -10.000 -10.000 -20.000 

Bijzondere bijstand -47.000 -52.000 -99.000 

Leerlingenvervoer -50.000 -50.000 -100.000 

VVE -52.000 -52.000 -104.000 

Jeugdgezondheidszorg -5.000 -5.000 -10.000 

Infectieziektenbestrijding -5.000 -5.000 -10.000 

Jeugdhulp -25.000 -25.000 -50.000 

Risicopost (10%) -48.000 -50.000  -98.000 

Totale kosten  -548.000 -635.000 -1.183.000 

Saldo  39.000 -39.000 0 

De bedragen zijn afgerond op 1000-en euro’s en de lasten zijn weergeven met een minnetje 

* Prognoses op basis van de principes uit het uitwerkingsakkoord “geld volgt vergunninghouder” in 

combinatie met de bedragen uit het uitwerkingsakkoord, totaal aantal vergunninghouders en het 

aantal vergunninghouders dat bestemd is voor de gemeente De Ronde Venen.  Zoals reeds vermeld. 

Uitsluitsel volgt in de septembercirculaire.  

 

Tabel 3.2.2 specificatie van de projectkosten 
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Participatie  en integratie Specificatie  2016 2017 

 

1. Basispakket vluchtelingenwerk Bedrag dat in tabel 3.2.1 hiervoor is 

opgenomen betreft de COA bijdrage 

van € 1000,- per volwassen vluchteling. 

Basissubsidie van  

€ 29.281 en is niet in deze tabel 

opgenomen. 

40.000 44.000 

2. Project oriëntatie en taal (aansluiting 

Amsterdam) 

Vergunninghouders worden 

ondersteund bij de taalverwerving, 

inburgering en daarmee het vinden van 

werk  

Duur programma minimaal 8 weken, 

vier dagdelen in de week. 

Verwachte kosten 

 € 5.000,- per vergunninghouder.  

200.000 220.000 

3. Meedoen inventarisatie Zaalhuur bijeenkomsten, inhuur 

inspirerend spreker tijdens 

startbijeenkomst, externe 

ondersteuning voor het uitwerken van 

de interviews. 

8.000 8.000 

3a. Meedoen projecten (nog te bepalen uit 

inventarisatie) 

Voor elk project wordt maximaal  

€ 10.000 beschikbaar gesteld. Dit 

betreft projecturen uitwerking en 

uitvoering project. Opstartkosten 

ontwikkelen foldermateriaal, trainingen 

ed. Het aanschaffen van materialen.  

 50.000 

4. Project lening opleiding/aanvullende taal Op basis van de nu beschikbare 

informatie kan geen inschatting 

gemaakt worden van de kosten. 

Verwacht wordt dat dit medio augustus 

2016 wel mogelijk is.  

pm pm 

Git-trajecten Opleiding bedoeld voor anderstaligen.  

Binnen de opleiding wordt extra ingezet 

op taal.  

Inzetten voor leeftijdscategorie 18 - 26 

jaar 

Heeft directe relatie met nog te bepalen 

kosten project lening/opleiding 

aanvullende taal  

58.000 64.000 
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3.2 - Communicatie 

De communicatieaanpak is in lijn met die van het project Spoedwoning. Hieronder wordt de 

communicatie besproken die specifiek op dit projectplan betrekking heeft.  

Analyse 

Doel project integratie en participatie 

Het doel van het project ‘Van aankomst naar meedoen’ is het bevorderen van sociale (integratie) en 

economische (participatie) zelfstandigheid van vergunninghouders. 

Issues en dilemma’s 

• Integreren doe je niet alleen. De omgeving speelt hierin een belangrijke rol. 

• De omgeving (partners, organisaties, inwoners) denkt verschillend over integratie en 

participatie. Beelden hierover worden in sterke mate bepaald door de (landelijke) 

media. 

• De omgeving werkt langs elkaar heen, weet niet waar de ander mee bezig is. 

• Aanbod activiteiten sluit niet aan bij de praktijk.  

Communicatieaanpak 

Wat willen we bereiken? 

Integratie en participatie is een verantwoordelijkheid van de vergunninghouder én zijn of haar 

omgeving. Vergunninghouders én inwoners, organisaties en partijen weten we te bereiken en te 

mobiliseren voor (hulp bij) de integratie. Alle doelgroepen zijn zich bewust van de noodzaak van, en 

staan positief tegenover een goede integratie en participatie en hebben daar dezelfde beelden bij. Ze 

weten wie waarvoor verantwoordelijk is. Ze weten wat we als gemeente doen en weten van elkaar wat 

ze doen. Plannen voor integratie en participatie zijn op elkaar en met de omgeving afgestemd. 

Mensen, organisaties en partijen die dat willen, dragen zo mogelijk, of waar dat kan, bij aan de 

invulling van het project. Eventuele onrust kunnen we een plek geven. Het project wordt hiermee een 

gemeenschappelijk product, een initiatief van iedereen. 

Bij wie? 

Inwoners 

• Inwoners algemeen 

• Vergunninghouders die hier 

recent zijn gehuisvest 

• Bewoners directe omgeving van 

de ontwikkellocaties 

• Jonge inwoners (leerlingen 

basisschool en voortgezet 

onderwijs) 

 

Partnerinstellingen  

• Woningbouwvereniging 

GroenWest 

• Platform Opnieuw Thuis 

• Participatieplatform Sociaal 

Domein 

• Rode Kruis 

• Vluchtelingenwerk 

• Sociale teams 

- GGD/GGZ 
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- Tympaan - De Baat 

- Careyn 

• Politie 

• Brandweer 

• Huisartsen 

Vrijwilligersorganisaties 

• Kerken  

• Voedselbank 

• Kringkoop 

Belangengroepen  

• Stichting Hakyol, 

belangenbehartiging Turkse 

gemeenschap 

• Stichting Maghariba, 

belangenbehartiging 

Marokkaanse gemeenschap 

• Wijkcomités 

Overheden 

• VNG 

• Ondersteuningsteam 

Asielzoekers en 

Vergunninghouders (OTAV) 

• Provincie Utrecht 

• Gemeente Uithoorn 

• Provincie Noord-Holland 

• Centraal Orgaan Asielzoekers 

(COA) 

• Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 

en Veiligheidsinformatiecentrum 

(VIC) 

Vergunninghouders 

College en raad 

Communicatiestrategie 

Vanaf het begin een goede relatie op te bouwen met de (directe) omgeving. De omgeving (zie Wie?) 

zo vroeg mogelijk meenemen en betrekken waar kan, luisteren waar dat moet en daar ook iets mee 

doen waar het kan. De verantwoordelijkheid voor integratie en participatie daar neerleggen waar het 

hoort. Hierbij staat de dialoog voorop. Niet alleen maar een boodschap delen, maar waardevolle 

ideeën, beelden en inbreng ophalen uit directe omgeving. Gebruikmaken van de kennis en kunde die 

er is in de gemeenschap. En zo de basis te leggen voor een succesvol integratieproces van 

vergunninghouders. 

Kernboodschap 

Willen we vergunninghouders succesvol laten integreren en participeren, dan hebben we elkaar hard 

nodig. Wat kunnen we voor elkaar betekenen, wie heeft welke expertise, hoe zorgen we dat we 

samen werken aan dit resultaat, hoe kunnen we elkaar versterken? Dit willen we graag met u 

bekijken.  

Zenders, kanalen en middelen 

We maken gebruik van bestaande communicatiemiddelen van de gemeente en van de instellingen en 

partners waarmee we samen werken. 
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Aanvullende middelen voor dit project 

Startbijeenkomst  

Een startbijeenkomst met alle partners die betrokken zijn bij dit project én met belangrijke partners in 

het veld: met de stichtingen, scholen, kerken, vrijwilligersorganisaties. Bedoeld om elkaar te leren 

kennen, dit plan te delen, en gebruik te maken van de kennis en de netwerken van al deze 

organisaties. Ze te enthousiasmeren voor deelname aan het vervolg. 

Kwantitatief onderzoek 

Inwonerpanel(s) van de gemeente. Naar ideeën over integratie en participatie. Hiermee krijgen we 

een beeld wat dé inwoner hier van vindt. 

Kwalitatieve onderzoek 

Interviews met inwoners, vergunninghouders die hier recent zijn gehuisvest en (keten)partners. Hier 

kunnen we dieper in gaan op beelden en verwachtingen bij integratie en participatie.  

Werkbijeenkomst(en) 

Werkbijeenkomst met de omgeving waarin opdrachten die voorkomen uit het onderzoek gezamenlijk 

worden uitgewerkt  tot volwaardige projecten. 

 

3.3 - Planning  

Het betreft een planning op hoofdlijnen en is bedoeld om een indicatie te geven van de te verwachten  

projectresultaten. 

Tabel 3.4.1 planning ‘Maatschappelijke begeleiding en participatieverklaring’ 

Resultaat  Start  Gereed* 

Maatschappelijke begeleiding is  

verstevigd. We voldoen aan het 

uitwerkingsakkoord. 

juni 2016 31 dec 2016 

Participatieverklaring en daarmee 

samenhangende workshop ingevoerd. 

juni 2016  31 augustus 2016 
Deadline COA 

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016 

vergunninghouders die in De Ronde Venen zijn 

gehuisvest uitnodigen voor de workshop en 

ondertekening participatieverklaring.  

september 
2016 

doorlopend  

* Betreft een planning op hoofdlijnen 
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Tabel 3.4.1. planning Meedoen 

Resultaat  Start  Gereed* 

Startbijeenkomst  1 september 
2016  

1 oktober 2016 

Kwantitatief onderzoek inwonerpanel(s)  1 september 
2016  

1 oktober 2016 

Kwalitatieve interviews omgeving 1 september 
2016 

1 oktober 2016 

Inventariseren opbrengst interviews en maken 

vertaalslag naar één tot maximaal vijf concrete 

opdrachten. 

1 oktober 
2016  

1 november 2016 

Werkbijeenkomsten uitwerking opdrachten 1 november 
2016 

1 december 2016  

Uitwerken van de opdracht tot volwaardig 
project 

Datum werk-
bijeenkomst 

Maart 2017 basis project op orde  
 

Juli 2017 deadline start projecten  
Huidige taalaanbod dat door de gemeente De 
Ronde Venen wordt aangeboden is helder 

1 september 
2016 

1 oktober 2016 

Antwoord op de vraag of wij een opleiding in 
mogen kopen die bekostigd wordt via een 
geldlening die vergunninghouders aangaan bij 
DUO. 

Juli 2016 Augustus 2016 

Bij ja, inkopen opleiding Aug.  2016 Januari 2017 

*Betreft een planning op hoofdlijnen 


