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Praktijkvoorbeelden uitvoering 
Participatieverklaringstraject

Veel gemeenten zijn begonnen met het uitvoeren van het Participatieverklaringstraject (PVT). Hieronder wordt 

een aantal praktijkvoorbeelden beschreven ter inspiratie voor andere gemeenten. Het betreft de volgende 

praktijkvoorbeelden: 

1. Intensieve betrokkenheid van buurtbewoners Oude IJsselstreek bij het PVT

2. Inzet voormalige vergunninghouders als ervaringsdeskundigen in Cranendonck, Heeze-Leende en Valkens-

waard (A2-gemeenten) 

3. Inzet op arbeidsparticipatie in Lansingerland

4. Dialoog, taal, excursie en activering: een uitgebreid pakket in Nijmegen

5. Doe mee in Enschede

6. De Leidse aanpak: het 24x24 programma

7. Samenwerkingsverband Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de 

Geul

8. Gezamenlijke bijeenkomsten van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg

Wilt u meer informatie over de voorbeelden, dan kunt u direct de contactpersonen benaderen: hun gegevens 

staan onderaan elk voorbeeld. 
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1.  Intensieve betrokkenheid van buurtbewoners Oude IJsselstreek bij het PVT

Samenvatting

In gemeente Oude IJsselstreek geven buurtbewoners de inleidende workshop over de participatieverklaring 

aan vergunninghouders. De bewoners volgen daarvoor de cursus train-de-trainer van ProDemos. De invulling 

van eventuele vervolgbijeenkomsten is aan de bewoners en vergunninghouders zelf. Voor de verdere vorm-

geving van de integratie van vergunninghouders in de buurt zijn klankbordgroepen van bewoners opgericht. 

Deze groepen hebben contact met gebiedsmakelaars, VluchtelingenWerk en de woonstichting over de inrich-

ting van activiteiten.

Doelen

• Door de directe betrokkenheid van buurtbewoners wordt beoogd om de vergunninghouders zo snel mo-

gelijk contacten in de nabije woonomgeving op te laten doen. Bovendien ontstaat er op die manier weder-

zijdse interactie en ontmoeting.

• Deze aanpak leidt tot meer betrokkenheid van inwoners en de buurt bij de integratie van vergunninghou-

ders. 

• Het doel van de inleidende bijeenkomst is de uitleg van de begrippen in de participatieverklaring. Ook de 

Nederlandse gebruiken komen aan bod, waarbij de bewoners van de gemeente zelf het beste kunnen uitleg-

gen hoe de (lokale) gebruiken zijn.

Activiteiten

• De betrokkenheid van bewoners startte met inwonersbijeenkomsten over de opvang van vergunninghou-

ders in de gemeente. Vanuit daar zijn de klankbordgroepen ontstaan en bewoners geworven. 

• De train-de-trainer cursus van ProDemos wordt aangeboden voor bewoners.

• Er vindt in groepen (voor zover mogelijk per buurt) een workshop met toelichting op de begrippen parti-

cipatieverklaring en Nederlandse en lokale gebruiken plaats. De inhoud van eventuele vervolgbijeenkom-

sten mogen bewoners samen met de vergunninghouder invullen. Er is bijvoorbeeld ruimte om aandacht te 

besteden aan lokale geschiedenis, een bezoek te brengen aan het gemeentehuis of kennis te maken met het 

verenigingsleven.  

• Voor ondertekening van de verklaring wordt een aparte bijeenkomst georganiseerd waarbij de burgemees-

ter aanwezig is. 

Betrokkenen

• Inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek.

• Welzijnsorganistie Helpgewoon (verantwoordelijk voor de organisatorische kant).  

• Vergunninghouders die al langer in Nederland wonen in de rol van tolk.

• Voor het organiseren van (welkoms)activiteiten in de buurt voor vergunninghouders is er in de wijk contact 

tussen gebiedsmakelaars, VluchtelingenWerk, de woonstichting en de klankbordgroep van bewoners.

• VluchtelingenWerk voert de verdere maatschappelijke begeleiding uit.

Inzicht in resultaten

De eerste inleidende bijeenkomsten hebben plaatsgevonden. In januari 2017 is er een evaluatie met de buurt-

bewoners die de workshop geven. Ook de gemeente zelf zal daarbij aanwezig zijn.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Renske Waardenburg via r.waardenburg@oude-

ijsselstreek.nl. 

Vereniging Van nederlandse gemeenten

mailto:r.waardenburg@oude-ijsselstreek.nl
mailto:r.waardenburg@oude-ijsselstreek.nl
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2.  Inzet voormalige vergunninghouders als ervaringsdeskundigen in Cranendonck, Heeze-Leende en 

Valkenswaard (A2-gemeenten)

Samenvatting

In de A2-gemeenten is het PVT gestart. Er vindt een workshop van een dagdeel plaats waarin de begrippen uit 

de participatieverklaring worden toegelicht. Ook is er een bijeenkomst voor het wegwijs maken van vergun-

ninghouders in de lokale gemeenschap. Hierbij worden vergunninghouders, die al een tijdje in Nederland 

zijn, ingezet als tolk en ervaringsdeskundigen. In de verschillende A2-gemeenten is de uitvoering van het PVT 

dezelfde. Vergunninghouders volgen de workshop en bijeenkomst over wegwijs in hun eigen gemeente.

Doelen

• Het PVT is een extra contactmoment tussen de vergunninghouder en de gemeente. De gemeente krijgt zo  

een beter beeld van de behoeften van vergunninghouders en hoe daar het beste mee om te gaan. 

• De inzet van vergunninghouders die al langer in Nederland wonen is bedoeld om meer dimensie te geven 

aan de inleidende workshop in het traject, omdat deze vanuit eigen ervaring het gesprek kunnen aangaan 

met de nieuwkomers.

• Tijdens de bijeenkomst die gericht is op het wegwijs maken van vergunninghouders in de gemeente, worden 

lokale (vrijwilligers)organisaties en nieuwkomers met elkaar in contact gebracht.

Activiteiten

• Er is een workshop van een dagdeel waar de kernbegrippen van de participatieverklaring worden behan-

deld. Deze wordt gegeven door een professionele trainer en met behulp van vrijwillige tolken met een 

vluchtelingachtergrond. Tijdens de workshop wordt gebruik gemaakt van materiaal van ProDemos, en wordt 

door de trainer het niveau van de kennisoverdracht en het gesprek afgestemd op de groep deelnemers.

• Er is een lokale bewegwijzeringsbijeenkomst, waarbij vergunninghouders informatie krijgen over  activitei-

ten en organisaties binnen de gemeente. Gastsprekers zijn lokale verenigingen, VVV en taalcafé. Mensen 

worden gestimuleerd deel te nemen aan lokale initiatieven, zoals het bloemencorso en de Brabantse dag. 

• Er is binnen de gemeenten gesprek over uitbreiding van het traject en het aantal bijeenkomsten. Opties zijn 

bijvoorbeeld het inrichten van een eerste bijeenkomst, waarin de vergunninghouders hun verhaal kunnen 

vertellen en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt gedacht aan het uitgeven van een folder met picto-

grammen over de verschillende organisaties, voorzieningen en activiteiten in de gemeente.

Betrokkenen

• Bij de uitvoering van het PVT zijn betrokken:

• De gemeenschappelijk lokale welzijnsorganisatie Cordaad voor de uitvoering van de bijeenkomsten, omdat 

Cordaad verbindingen heeft met lokale- en maatschappelijke organisaties.

• Ex-vluchtelingen.

• Lokale vrijwilligers(organisaties). 

• Voor de toekomst wordt gedacht aan het betrekken van onderdelen als budgettering in het PVT. Verder 

wordt binnen de gemeente gekeken of het PVT kan aansluiten op andere beleidsterreinen voor een inte-

grale aanpak, zoals gezondheidszorg.

Inzicht in resultaten

Het bijhouden van de voortgang en/of resultaten gebeurt bij de gemeenten tijdens periodieke overleggen met 

betrokkenen en is een continue proces. Omdat de workshops al zijn gestart, zijn al wat aandachtspunten naar 

voren gekomen. Zo is het bijvoorbeeld soms lastig voor vergunninghouders die langer in Nederland zijn om 

tolk én ervaringsdeskundige tegelijk te zijn. Bovendien zijn de begrippen uit de participatieverklaring vanwege 

het abstractieniveau best ingewikkeld te vertalen naar de praktijk. Een optie kan zijn om een aparte tolk in te 

zetten en de vergunninghouder uitsluitend de rol van ervaringsdeskundige te geven.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Daniëlle Willems (beleidsmedewerker Werk & 

Inkomen) via Danielle.Willems-Merkx@a2samenwerking.nl

  

 

Vereniging Van nederlandse gemeenten

mailto:fred.donk@a2samenwerking.nl
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3.  Inzet op arbeidsparticipatie in Lansingerland

Samenvatting

De participatieworkshop is het gehele traject van integratie van vergunninghouders en bestaat uit drie fasen. 

Hiervan is het PVT is fase 1. Aan het einde van deze eerste fase wordt bekeken op welke manier de inwoner 

kan participeren in de samenleving. Voor het merendeel is dit via arbeidsparticipatie. Voor een gedeelte van de 

deelnemers is het volgen van een opleiding of maatschappelijke stage de eerste stap. Wanneer arbeidspartici-

patie mogelijk is, volgt de vergunninghouder fase 2 en 3 van de participatieworkshop. Ook andere bijstandsge-

rechtigden volgen deze twee fasen.

Het daadwerkelijke PVT valt dus onder fase 1. Echter is het gehele traject verweven en versterkt het elkaar. 

Vanaf fase 2 is er eigenlijk sprake van een ‘regulier’ traject, dat niet alleen geldt voor vergunninghouders.

Doelen

• Het belangrijkste doel is het zo snel mogelijk laten meedoen van de vergunninghouder in de maatschappij. 

Om deze reden worden ook de vergunninghouders die in 2015 in de gemeente zijn komen wonen, uitgeno-

digd voor de participatieworkshop. 

• Idealiter zijn alle vergunninghouders snel economisch zelfstandig. 

Activiteiten

• Het PVT bestaat uit acht dagdelen van drie uur. De workshops zijn gericht op gedragsverandering. Het gaat 

dus niet alleen over het overbrengen van informatie, maar om het actief betrekken van vergunninghouders. 

De workshops lopen van breed naar smal, oftewel eerst de kennismaking met Nederland, daarna de ge-

meente en uiteindelijk het individu: wie is de vergunninghouder in dit plaatje en wat kan hij/zij betekenen. 

• Alhoewel de participatieworkshop in groepsverband wordt gegeven, is het traject voor iedere vergunning-

houder maatwerk. Voorafgaand aan de participatieworkshop wordt een gesprek gevoerd met de vergun-

ninghouder. Aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix worden de verschillende leefdomeinen bekeken, 

om na te gaan waar kansen of belemmeringen liggen (bijvoorbeeld in niveau van taal of opleiding). Dit ge-

beurt maximaal een maand nadat de vergunninghouder in de gemeente is komen wonen. Ook na de eerste 

fase van de participatieworkshop wordt bekeken welke vorm van participatie het meest passend en haalbaar 

is voor de vergunninghouder. 

Betrokkenen

• De gemeente voert het traject zelf uit. 

• De bibliotheek draagt de vrijwilligers aan die als Eigen Taal Ondersteuner helpen. 

• Professionele (betaalde) tolken vertalen tijdens de workshops.

• VluchtelingenWerk verzorgt een gedeelte van de maatschappelijke begeleiding.

Inzicht in resultaten

• Er wordt op twee manieren geëvalueerd:

• Met de vergunninghouder: hierin wordt duidelijk of de vergunninghouders de inhoud van de workshop(s) 

hebben begrepen, en wat ze nodig hebben om verder te kunnen. Op basis van de evaluatie wordt gekeken 

of de vergunninghouder zijn/haar leerdoelen heeft gehaald. 

• Met de trainers: Het helpt vergunninghouders om zo snel mogelijk te beginnen aan het PVT. Hiermee kan 

worden voorkomen dat vergunninghouders gedemotiveerd raken. 

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Annabel Trouwborst via info@lansingerland.nl. 

Vereniging Van nederlandse gemeenten

mailto:info@lansingerland.nl
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4.  Dialoog, taal, excursie en activering: een uitgebreid pakket in Nijmegen

Samenvatting

Op dit moment wordt het ‘standaard’ aanbod van ProDemos en VluchtelingenWerk uitgevoerd, namelijk drie 

dialoogsessies over de Nederlandse kernwaarden, ingebed in de maatschappelijke begeleiding. Daarnaast 

biedt de organisatie Step Nijmegen taal- en inburgeringscursussen aan. De vergunninghouders gaven echter  

te kennen dat er meer behoefte is aan ‘rouwverwerking’: het missen van het thuisland. Daarom wordt er vanaf 

2017 een uitgebreider programma aangeboden met aandacht voor rouwverwerking.  

Doelen

• Door het PVT gaan vergunninghouders snel naar buiten en maken zij kennis met de lokale samenleving en 

haar inwoners. 

• Door ruimte te bieden voor discussie en dialoog voelen de vergunninghouders zich vrij om hun zorgen en 

vragen uit te spreken, wat leidt tot een positievere start in de maatschappij. 

• De aandacht voor rouwverwerking moet ertoe leiden dat vergunninghouders zich sneller en makkelijker 

kunnen openstellen voor hun leven hier.

Activiteiten

• Drie dialoogsessies over de Nederlandse kernwaarden die worden verzorgd door ProDemos en Vluchtelin-

genWerk. Hier worden verschillende werkvormen gebruikt.

• Vier workshops en vier excursies die aansluiten bij de bespreking van de kernwaarden, uitgevoerd door Step 

Nijmegen. De bijeenkomsten worden steeds op verschillende locaties gehouden, zodat de vergunninghou-

ders vanzelf kennis maken met de gemeente. 

• Drie trainingen voor specifiek de Arabisch sprekende doelgroep waarin moeilijke en relevante thema’s wor-

den aangesneden voor deze doelgroep, uitgevoerd door stichting NABEI. 

• Het ondertekenen van de participatieverklaring met alle drie de organisaties.

Betrokkenen

• Vergunninghouders krijgen binnen negen weken na vestiging in de gemeente een plek in een groep van 

vijftien mensen.

• VluchtelingenWerk en ProDemos.

• Step Nijmegen en stichting NABEI. 

• Organisaties zoals de GGD, bibliotheek, sportverenigingen en andere lokale partijen. 

• Vanaf 2017 wordt Bureau Wijland een belangrijke partij vanwege de focus op rouwverwerking. 

• Momenteel werken veel vrijwilligers van VluchtelingenWerk mee aan het PVT, in de loop van 2017 zullen dit 

veel ervaringsdeskundigen zijn (vergunninghouders die al langer in Nederland wonen). 

Inzicht in resultaten

• De gemeente heeft met veel vergunninghouders gesproken om te zien wat zij nodig hebben voor het on-

dertekenen van de participatieverklaring. Vergunninghouders vinden het vooral belangrijk  om met elkaar 

in discussie te kunnen gaan en hun twijfels over thema’s zoals homoseksualiteit te mogen uiten. Daarom is 

ervoor gekozen om in het PVT veel ruimte te bieden voor discussie. 

• Er is voor gekozen om vanaf 2017 een casusregisseur aan een vergunninghouder te koppelen die het hele 

proces van inburgering gaat monitoren, tot het moment dat iemand het inburgeringsexamen haalt. Hier-

door krijgt de gemeente voortdurend terugkoppeling van de stand van zaken. Deze casusregisseur is een 

betaalde professional. 

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Dorien Wilson via d.wilson@nijmegen.nl. 

Vereniging Van nederlandse gemeenten

mailto:d.wilson@nijmegen.nl
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5.  Doe mee in Enschede

Samenvatting

Het PVT in Enschede heet ‘Doe Mee in Enschede’ en wordt uitgevoerd door organisatie M-pact. Het traject 

duurt 24 weken, omdat het volgens Enschede erg belangrijk is om de tijd te nemen om de boodschap over te 

brengen. De workshops draaien om twee dingen: (1) direct meedoen is belangrijk, en (2) non-formele educatie 

naast de formele inburgering. 

Doelen

• Meedoen in brede zin: liefst betaald, maar ook vrijwilligerswerk biedt mooie kansen.

• Het besef creëren dat meedoen in de samenleving erg belangrijk is. 

• Empowerment/zelfredzaamheid.

Activiteiten

• Een intensief traject van 24 weken waarin vergunninghouders sneller de taal leren en meegenomen worden 

in de maatschappij. Het langdurige traject zorgt ervoor dat het effect blijvend is.

• Binnen dit intensieve traject is er in de workshops aandacht voor meedoen in de maatschappij, door middel 

van (vrijwilligers)werk. Het doel is kennismaken met de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal te 

gebruiken in het dagelijks leven. Daarnaast is aandacht voor non-formele educatie:  taalhuis, taalmaatjes, 

maar ook het stimuleren van ouders om hun kinderen voor te lezen of mee te kijken met kinderprogramma’s 

om de taal te oefenen.

• Maatwerk per vergunninghouder: wat hebben zij nodig om snel mee te kunnen doen. 

• Een persoonlijk verhaal tijdens de ondertekening van het PVT waaruit blijkt op welke wijze stappen zijn en 

worden gezet om te participeren. Op deze manier wordt er gewicht gegeven aan de verklaring. 

Betrokkenen

• Organisatie M-Pact voert het groepsgewijze Doe Mee-programma voor de gemeente Enschede uit. 

• Bij de workshops komen gastsprekers langs. Een consulent Werk kan vergunninghouders stimuleren om 

werk te zoeken, ook al verliest een vergunninghouder dan de inkomsten van een uitkering. Als gastspreker 

kunnen ook werkgevers en ervaringsdeskundigen worden uitgenodigd. 

• Ook de politie is betrokken  om voorlichting te geven over het Nederlandse wetssysteem. Zij kunnen bijvoor-

beeld duidelijk maken dat het hebben van een wietplantage verboden is. 

• Verder wordt de individuele maatschappelijke begeleiding uitgevoerd door Alifa. 

Inzicht in resultaten

• Omdat het programma niet lang draait, is het nog te vroeg om conclusies over de resultaten te trekken. 

• De gemeente heeft op de particulier ingekochte inburgeringsprogramma’s nauwelijks grip. Dit is wel het 

geval bij het Doe Mee-programma, waarbij makkelijker gestuurd kan worden op de inhoud van het pro-

gramma. Bijvoorbeeld als er signalen binnenkomen bij de gemeente of als zich kansen voordoen op het 

gebied van betaald werk.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bram Schout via b.schout@enschede.nl. 

Vereniging Van nederlandse gemeenten

mailto:b.schout@enschede.nl
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6.  De Leidse aanpak: het 24x24 programma

Samenvatting

De gemeente Leiden is de voortrekker van het 24x24 programma. Een programma van vier blokken van 24 

weken met een belasting van 24 uur per week, ten behoeve van versnelde integratie van vergunninghouders. 

In de eerste 24 weken volgen de vergunninghouders een educatief programma dat wordt afgesloten met het 

tekenen van de participatieverklaring. In dit traject is vooral aandacht voor vitaliteit, empowerment, inburge-

ring en toeleiding naar (vrijwilligers)werk. 

Op de site www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl is informatie te vinden over de Leidse aanpak. 

Doelen

• Al aan het begin van het traject zicht krijgen op hoe de samenleving is opgebouwd. Onze Nederlandse maat-

schappij is bijvoorbeeld individualistisch, terwijl vergunninghouders vaak gewend zijn aan een collectieve 

samenleving. 

• Streven naar (uiteindelijk) economische zelfstandigheid.

Activiteiten

• Het 24x24 programma start 4 weken nadat een vergunninghouder in Leiden is komen wonen. Het program-

ma bestaat uit de volgende onderdelen:

• Startgroep (ter kennismaking en voorbereiding op inburgering).

• Vitaliteit (stimuleren tot sport en beweging voor alle vergunninghouders).

• Het Gesprek: een interactief leertraject voor en met vergunninghouders over het verkrijgen van nieuwe cul-

turele inzichten en het opbouwen van nieuwe referentiekaders. Onderwerpen zoals individualisme, gelijk-

heid en solidariteit komen aan de orde. Het traject wordt afgesloten met het tekenen van de participatiever-

klaring. Doordat het belang van ontwikkeling en het idee van ‘verloving’ met de Nederlandse samenleving 

wordt benadrukt, krijgt het tekenen van de participatieverklaring veel betekenis. 

• Diplomawaardering (wat is de waarde van een diploma in Nederland).

• Mentorproject (hulp om een netwerk op te bouwen en streven naar economische onafhankelijkheid).

• Beroepsoriëntatie en arbeidsparticipatie training.

• Toeleiding naar werk en/of scholing.

Betrokkenen

• Op dit moment doen 400 vergunninghouders mee aan het programma.

• De gemeente voert het programma zelf uit, in samenwerking met VluchtelingenWerk en partijen in de stad. 

• Oud deelnemers worden ingezet als tolken in de trainingen, al worden dit in de toekomst waarschijnlijk 

professionele tolken.

• Politici worden uitgenodigd om tijdens workshops aan de gesprekken deel te nemen. 

Inzicht in resultaten

• Vergunninghouders vullen zelf een scoreformulier in om hun eigen ontwikkeling te bepalen. Over het alge-

meen zijn zij enthousiast. 

• Leiden heeft contact met de Universiteit van Amsterdam die een instrument heeft ontwikkeld om te kijken 

hoe resultaten goed meetbaar kunnen worden gemaakt. 

• Door ervaring heeft Leiden geleerd dat de samenstelling van een groep van belang is om te bepalen welke 

benadering het beste werkt. 

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jos Valk via j.valk@leiden.nl. 

Vereniging Van nederlandse gemeenten

http://www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl
mailto:j.valk@leiden.nl


8

7.  Samenwerkingsverband Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan 

de Geul

Samenvatting

De gemeente Maastricht geeft invulling aan het PVT samen met regiogemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-

Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. Voor de inleidende workshop van een dagdeel komen 

de vergunninghouders uit de regiogemeenten naar Maastricht. In  het daaropvolgende traject ligt de focus op 

(betaalde) arbeid, re-integratie en participatie.

Doelen

• Doel van de inleidende workshop is de overdracht van de Nederlandse kernwaarden, zoals geformuleerd in 

de participatieverklaring. De workshop wordt door ProDemos ingericht en gegeven.

• In het verdere traject na de workshop is het doel een spoedige integratie van de vergunninghouder door 

middel van werk, de inzet van een re-integratietraject of een participatietraject. Alleen door mee te doen, 

beklijven immers de normen en waarden. Maastricht richt daarom het integratietraject zoveel mogelijk du-

aal in (inburgering en daarnaast gelijk participeren in de samenleving).

Activiteiten

• De workshop participatieverklaring. Aan het eind van de workshop wordt de verklaring ondertekend.

• Inzet op participatie door middel van maatwerk om de kennis en vaardigheden van de vergunninghouder 

samen te brengen met aanbod in de regio.

Betrokkenen

• De workshop participatieverklaring wordt gegeven door ProDemos en een professionele tolk (die een con-

tract heeft met de gemeente). 

• De maatschappelijke begeleiding is in Maastricht uitbesteed aan VluchtelingenWerk Limburg. 

Regionale samenwerking

• Maastricht werkt in de inrichting van het PVT samen met de regiogemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-

Wittem, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul. De workshop en de ondertekening gebeurt in Maas-

tricht, waar de vergunninghouders uit de andere gemeenten naartoe komen. Uit financieel oogpunt is de 

inkoop van de workshop gemeenschappelijk geregeld. Deze gemeenten hebben al een samenwerkings-

verband in het sociale domein. De maatschappelijke begeleiding wordt per gemeente apart ingekocht bij 

VluchtelingenWerk Limburg.

Inzicht in resultaten

• Bij de workshop van het PVT is een vertegenwoordiger van de gemeente een aantal keren aanwezig 

geweest om inzicht te krijgen in het verloop ervan. Er wordt aan de vergunninghouders gevraagd hoe de 

workshop is ervaren.

• Bij de inzet op participatie gaat het om een meer individueel traject. Al naar gelang de afstand tot de ar-

beidsmarkt, wordt ingezet op (betaalde) arbeid, re-integratie of participatie. Gedurende het eerste half jaar 

na vestiging in de gemeente, is er individuele maatschappelijke begeleiding via VluchtelingenWerk. Indien 

nodig kan deze begeleiding worden verlengd. Gaandeweg het individuele traject wordt bijgehouden of 

de integratie (waarvan participatie een onderdeel is) van de vergunninghouder ook slaagt. Uiteindelijk wil 

de gemeente komen tot inzichten in welke aanpak wel en niet goed werkt, door diverse activiteiten uit te 

proberen en daarop te reflecteren. 

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Guy Sweens: Guy.Sweens@maastricht.nl. 
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8.  Gezamenlijke bijeenkomsten van de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg

Samenvatting

Het PVT wordt in de gemeenten Werkendam, Woudrichem en Aalburg vormgegeven door VluchtelingenWerk 

locatie Altena. Per gemeente horen ongeveer 6 à 7 dorpen in de omgeving, waar ook de maatschappelijke 

begeleiding door VluchtelingenWerk wordt aangeboden. In het PVT staan wegwijs maken in de gemeente, 

normen en waarden en de Grondwet centraal. Het traject bestaat uit twee bijeenkomsten en vindt plaats in 

Woudrichem.

Doelen

• Door middel van de bijeenkomsten in het kader van de PVT wordt een indruk gegeven waar de vergunning-

houder is komen wonen en welke mogelijkheden tot activiteiten er in de lokale samenleving zijn. Op deze 

wijze kan de vergunninghouder vroeg starten met het leveren van een bijdrage (participatie). 

• Daarnaast staat de kennis van normen en waarden en de Grondwet centraal. 

Activiteiten

Er worden twee workshops aangeboden: 

• Aan de start van de eerste workshop wordt een introductie gegeven over het gebied waarin de vergunning-

houder nu woont, zoals de geschiedenis en voorzieningen in de gemeenten. Daarna wordt ingegaan op de 

kernwaarden in de participatieverklaring. 

• In de tweede workshop wordt aandacht besteed aan de Grondwet. Er wordt behandeld wat in de Grondwet 

staat en wat dit betekent in de praktijk. Als afsluiting van deze workshop is het ondertekeningsmoment van 

de verklaring. Aan de vergunninghouder wordt een folder meegegeven met als titel ‘Meedoen in Wer-

kendam, Woudrichem en Aalburg.’ Daarin staat onder andere informatie over arbeid- en sportcoaches, lid 

worden van verenigingen, het doen van vrijwilligerswerk en het wonen en contacten leggen in de buurt. 

VluchtelingenWerk zet in op de participatie van de vergunninghouders in de praktijk gaat VluchtelingenWerk 

doen door middel van de inzet van lokale vrijwilligers. Daarbij ligt de focus op toeleiding naar (vrijwilligers)

werk. Er wordt ook nagedacht over de vormgeving van het gesprek over nieuws en actualiteit en lastige 

thema’s in de samenleving.

Betrokkenen

Het traject wordt vormgegeven door VluchtelingenWerk locatie Altena en lokale vrijwilligers.

Inzicht in resultaten

De resultaten worden nog niet geëvalueerd omdat het traject net van start is gegaan. VluchtelingenWerk zal 

gedurende het traject kijken hoe het gaat en waar nodig het aanbod verfijnen.

Contactgegevens

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marianne de Vos (teamleider VluchtelingenWerk 

Zuid-Nederland, locatie Altena) via mdevos@vluchtelingenwerk.nl. 
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