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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 praktijkvoorbeel-
den: 
1. Intensieve betrokkenheid van buurtbewoners Oude IJsselstreek bij het PVT
2. Inzet voormalige vergunninghouders als ervaringsdeskundigen in Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard

(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
9. De strippenkaart van Woensdrecht

10. Groepsgesprekken met vergunninghouders in Wormerland
11. Inleidende workshop én verdiepende modules in Roosendaal
12. Samenwerking Zaltbommel en Maasdriel bij uitvoeren PVT
13. PVT volledig onderdeel van maatschappelijke begeleiding in Bernheze
14. Vrijwilligerswerk in Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen)
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15. Uitstapjes als concrete bewegwijzering in Meppel
16. Naar de Sinterklaas- en carnavalsoptocht in Reusel – De Mierden
17. Kennismaking met de lokale samenleving in Oss
18. Uitgebreid PVT in Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren
19. Dialoog over radicalisering in Haarlem
20. Tips van ex-vluchtelingen die in Leidschendam-Voorburg als workshopleider bij het PVT betrokken zijn
21. De menukaart in de Deurne
22. Thuis In Borne
23. Presentklussen en begeleidingsoverleg in Epe
24. Aandacht voor de gezondheid van vergunninghouders in Heumen
25. Nieuw in Nieuwkoop
26. Participeren in Gennep
27. Vrolijke ondertekening in gemeente Bronckhorst
28. Een les ‘democratische beginselen’ van de burgemeester
29. Een soepele doorstroom in Horst aan de Maas
30. Een welkomsfeest en huiskamergesprekken in Gorinchem
31. Koppeling tussen ontspanning en dialoog in Elburg

Wilt u meer informatie over de voorbeelden, dan kunt u direct de contactpersonen benaderen: hun gegevens staan onderaan elk 
voorbeeld. 

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 vormgeving 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 inrichting van activiteiten.

Doelen
• Door de directe betrokkenheid van buurtbewoners wordt beoogd om de vergunninghouders zo snel mogelijk contacten in de

nabije woonomgeving op te laten doen. Bovendien ontstaat er op die manier wederzijdse interactie en ontmoeting.
• Deze aanpak leidt tot meer betrokkenheid van inwoners en de buurt bij de integratie van vergunninghouders.
• 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 uitleggen hoe de (lokale) gebruiken
zijn.

Activiteiten
• De betrokkenheid van bewoners startte met inwonersbijeenkomsten over de opvang van vergunninghouders 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 participatieverklaring en

Nederlandse en lokale gebruiken plaats. De inhoud van eventuele vervolgbijeenkomsten 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 burgemeester 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 buurtbewoners 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. 

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 vergunninghouders 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 behandeld. 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  activiteiten 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 pictogrammen 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 integrale 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

mailto:Danielle.Willems-Merkx%40a2samenwerking.nl?subject=Danielle.Willems-Merkx%40a2samenwerking.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 arbeidsparticipatie mogelijk is, volgt de vergunninghouder fase 2 en 3 van de 
participatieworkshop. Ook andere bijstandsgerechtigden 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, uitgenodigd 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 gemeente 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 vergunninghouder maatwerk.
Voorafgaand aan de participatieworkshop wordt een gesprek gevoerd met de vergunninghouder. 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 gebeurt 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. 

mailto:info@lansingerland.nl


Vereniging van Nederlandse Gemeenten

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 VluchtelingenWerk. 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 vergunninghouders vanzelf kennis maken met de
gemeente.

• Drie trainingen voor specifiek de Arabisch sprekende doelgroep waarin moeilijke en relevante thema’s worden 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 ondertekenen 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. Hierdoor 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. 

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 bijvoorbeeld 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 programma. 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. 

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, inburgering 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 maatschappij 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 programma 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 culturele inzichten en

het opbouwen van nieuwe referentiekaders. Onderwerpen zoals individualisme, gelijkheid en solidariteit komen aan de orde.
Het traject wordt afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring. 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 algemeen 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. 

http://www.jongerenopdearbeidsmarkt.nl
mailto:j.valk@leiden.nl
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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 duaal 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 contract 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 Maastricht, 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 samenwerkingsverband 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 arbeidsmarkt, 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. 

mailto: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 vergunninghouder 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 vergunninghouder 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 Werkendam, 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. 

mailto:mdevos@vluchtelingenwerk.nl
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9. De strippenkaart van Woensdrecht

Samenvatting
De gemeente Woensdrecht heeft een strippenkaart geïntroduceerd, waarbij burgers, maatschappelijke organisaties en 
ondernemers betrokken worden bij de inburgering van vergunninghouders. Door middel van zogenaamde actiekaarten kunnen 
initiatiefnemers een stimuleringsbudget aanvragen voor het organiseren van activiteiten die bijdragen aan de integratie 
en participatie van vergunninghouders. Deze activiteiten worden verzameld op de strippenkaart, die is opgebouwd uit zes 
kerndoelstellingen. Het uitgangspunt is om voor elke kerndoelstelling aan ten minste één activiteit deel te nemen, voordat 
de verklaring wordt ondertekend. Het blijft echter een maatwerktraject, waarbij de competenties en ontwikkeling van de 
vergunninghouder leidend zijn. De gemeente is met dit initiatief nog in de opstartfase. Naast de huidige aanbieders hoopt de 
gemeente nog meer initiatieven binnen te krijgen en zo vergunninghouders te activeren. 

Doelen
1. Het maken van sociale contacten buitenshuis.
2. Kennis maken met eigen woonomgeving.
3. Kennisnemen van lokale regelgeving en instanties.
4. Kennis ontwikkelen van Nederlandse taal en lokale gebruiken.
5. Kennis maken met vrijwilligerswerk.
6. Kennis maken met de arbeidsmarkt.

Activiteiten
• De verplichte workshop over de normen en kernwaarden en de praktische bewegwijzering in de gemeente.
• De activiteiten op de strippenkaart, georganiseerd door lokale initiatiefnemers. Het uitgangspunt is om van elke categorie

een activiteit te doen, afhankelijk van de behoeften en capaciteiten van de vergunninghouder. Als de ontwikkeling van een
vergunninghouder meer gebaat is bij activiteiten in de toeleiding naar werk, in plaats van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of
oefenen met de Nederlandse taal, krijgt deze doelstelling prioriteit. Door de strippenkaart kunnen vergunninghouders ook
makkelijker zelf de bijbehorende instanties vinden. Voorbeelden van activiteiten zijn: koffieochtend onder meer gericht op
taalontwikkeling, een kerstmiddag om de Nederlandse gebruiken te leren kennen, en sinds kort ook een vijfdelige webserie van
een journalist waarbij vergunninghouders met een lokale gids op pad gaan.

• Ook worden er bij verschillende instanties maatschappelijke stages aangeboden.

Betrokkenen
• Lokale organisaties, zoals de kringloopwinkel, de protestantse kerk, dorpsplatforms etc.
• De Brede Welzijns Instelling BWI. Deze organisatie verzorgt samen met vrijwilligers de maatschappelijke begeleiding en treedt

tevens op als vrijwilligersmakelaar.
• Ketenpartners op het gebied van onderwijs, woningcorporaties, de bibliotheek, GGD.
• Overige aanbieders zoals de journalist die een webserie maakt over vergunninghouders.

Inzicht in resultaten
• Voor het vaste workshoponderdeel is al een evaluatie geweest. Hier kwam bijvoorbeeld uit naar voren dat de kennis over de

Grondwet erg gewaardeerd werd, maar dat er ook op sommige plekken overlap zat met het inburgeringstraject. Hier is een
factsheet van gemaakt.

• BWI Woensdrecht houdt bij in hoeverre vergunninghouders groeien op de participatieladder. Dat is een instrument om de mate
van participatie te meten (bijvoorbeeld geïsoleerd, sociale contacten, deelname aan activiteiten, tot aan betaald werk). Een trede
hoger op de ladder betekent persoonlijke groei.

• Voor de strippenkaart komt er nog een formele evaluatie. Nu is het traject nog in een pilotfase, dus er zal ook nog advies
gegeven worden aan het college over het vervolg.

• Tussendoor vindt er voortdurend feedback plaats vanuit BWI.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Gerlinde Kievit via g.kievit@woensdrecht.nl

mailto:g.kievit%40woensdrecht.nl?subject=g.kievit%40woensdrecht.nl
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10. Groepsgesprekken met vergunninghouders in Wormerland

Samenvatting
In de gemeente Wormerland bestaat het PVT uit vier bijeenkomsten. Daarin wordt ingegaan op de afzonderlijke kernwaarden uit 
de verklaring. In groepsgesprekken gaan de deelnemers op basis van eigen ervaringen met elkaar in gesprek. Via deze workshops 
wordt ook geoefend met burgerschapsvaardigheden aan de hand van concrete situaties. Er wordt veel aandacht besteedt aan 
participatie en de plekken waar dat kan in de samenleving. 

Doelen
• Als vergunninghouders in Nederland gehuisvest zijn, zit er een vrij lange tijd tussen het moment van huisvesting en het

inburgeringstraject. Het PVT is een zinvol contactmoment in deze tussentijd. Doordat eerder begonnen wordt met inburgering,
wordt integratie bevorderd.

• Door per bijeenkomst in te gaan op de begrippen in de verklaring ontstaat meer verdieping. Op die manier hebben
vergunninghouders een beter beeld van wat er van hen verwacht wordt in de Nederlandse samenleving. Dit is ook een
bevorderende factor voor integratie.

Activiteiten
• Vier bijeenkomsten waarbij per bijeenkomst (van een dagdeel) op de begrippen in de verklaring ingegaan wordt. De selectie

voor deelname wordt per taalgroep gedaan. Om voldoende deelnemers per groep te hebben, wordt samengewerkt met de
gemeente Oostzaan en Landsmeer. Tijdens de interactieve bijeenkomsten wordt onder andere aandacht besteed aan rechten en
plichten, participatie, het Nederlandse rechtssysteem en democratie. Dit gebeurt aan de hand van concrete casussen waardoor
dialoog en oefening met burgerschapsvaardigheden ontstaat.

• Waar mogelijk wordt een bezoek gebracht aan plekken in de samenleving waar de begrippen, zoals participatie, toegepast
kunnen worden (bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk).

• Ondertekening van de verklaringen (in december 2016 heeft de eerste groep getekend). Vertegenwoordigers van de gemeente
zijn daarbij aanwezig.

Betrokkenen
VluchtelingenWerk voert het traject uit, waarbij gebruik gemaakt wordt van professionele trainers. In de toekomst wordt gekeken 
naar het betrekken van ex-vluchtelingen zodat deze hun verhaal in de bijeenkomsten kunnen delen.

Inzicht in resultaten
Tijdens ondertekening door de eerste groep vergunninghouders is samen teruggekeken op het traject. In het algemeen 
waren de reacties positief. Op basis van de evaluatie wordt overwogen de bijeenkomsten in de gemeente uit te breiden met 
informatiesessies over onderwijs, gezondheidszorg, werk, de woningmarkt, enzovoorts. Bovendien is er ieder jaar een evaluatie 
met de gemeente en VluchtelingenWerk over het verloop van het traject en de maatschappelijke begeleiding.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Corina Garcia (gemeente Wormerland), 
corina.garcia@over-gemeenten.nl of Marleen van Dam (VluchtelingenWerk), mvandam@vluchtelingenwerk.nl.

mailto:corina.garcia%40over-gemeenten.nl?subject=
mailto:mvandam%40vluchtelingenwerk.nl?subject=mvandam%40vluchtelingenwerk.nl
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11. Inleidende workshop én verdiepende modules in Roosendaal

Samenvatting
Het PVT bestaat in gemeente Roosendaal uit een inleidende workshop participatieverklaring. Daarna volgt een verdiepende 
module voor iedere vergunninghouder, waarbij in twee bijeenkomsten wordt ingegaan op de kernwaarden in de 
participatieverklaring. Afhankelijk van de eerste resultaten wordt besloten of twee bijeenkomsten voldoende is. Het traject wordt 
uitgevoerd door VluchtelingenWerk. Zij geven vluchtelingen die al langer in Nederland verblijven een rol in de bijeenkomsten. 

Doelen
• Het doel van deze invulling van het PVT is, om de vergunninghouders meer achtergrondkennis te geven over de normen en

waarden, en hoe omgangsvormen zijn in Nederland. Bovendien wil de gemeente met deze aanpak van meerdere bijeenkomsten
binnen het PVT er zeker van zijn dat alle onderdelen van de verklaring goed aan bod zijn gekomen. Door de rol van
vergunninghouders die al langer in Nederland zijn krijgen nieuwkomers een goed beeld van hoe integratie gaat.

• Ook haakt deze aanpak aan bij de maatschappelijke begeleiding in de gemeente, waar bijvoorbeeld wordt ingezet op het
meedoen in de samenleving door middel van vrijwilligerswerk en begeleiding naar werk. Onder andere de opbouw van een
sociaal netwerk, het oefenen van taalvaardigheid en participatie staan daarin centraal.

Activiteiten
• Een inleidende workshop participatieverklaring.
• Waar nodig/wenselijk ondersteuning aan ex-vluchtelingen om een rol in de workshop vervullen.
• Verdiepende modules op de locatie van VluchtelingenWerk. Dit betreffen bijeenkomsten waarin de overdracht van de normen

en waarden centraal staat. Dit wordt gedaan door middel van verdieping in de kernwaarden, het aangaan van de dialoog,
het persoonlijk betekenis geven aan de waarden het toepassen van vaardigheden. Aan het einde van het traject wordt de
participatieverklaring ondertekend.

Betrokkenen
• VluchtelingenWerk Nederland.
• Vergunninghouders die al langer in Nederland verblijven.
• In het verdere traject is het Werkplein van de gemeente betrokken. In samenwerking met VluchtelingenWerk geven zij vorm aan

begeleiding naar werk.

Inzicht in resultaten
De gemeente verwacht rond februari of maart 2017 het PVT te evalueren door te kijken hoe het tot dan toe verloopt. 
VluchtelingenWerk werkt in de maatschappelijke begeleiding tevens met een nulmeting op de vaardigheden en competenties bij 
de vergunninghouder, waarna die ontwikkeling wordt gevolgd. 

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Martin Kleine Schaars, m.kleine.schaars@roosendaal.nl

mailto:m.kleine.schaars%40roosendaal.nl?subject=m.kleine.schaars%40roosendaal.nl
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12. Samenwerking Zaltbommel en Maasdriel bij uitvoeren PVT

Samenvatting
Het PVT bestaat in Zaltbommel uit een inleidende workshop, gevolgd door vier vervolgbijeenkomsten zijn waarin wordt ingegaan 
op de afzonderlijke begrippen in de verklaring. In de toekomst wordt daarbij ook een rondleiding gegeven. De gemeente werkt in 
de uitvoering samen met Maasdriel. De bijeenkomsten voor beide gemeenten vinden plaats in Zaltbommel. Er worden groepen 
gevormd naar land van herkomst. 

Doelen
• De gemeenten willen met het PVT extra verbinding tussen vergunninghouder en gemeente tot stand brengen.
• Bovendien is het doel van de invulling om vergunninghouders zo snel mogelijk hun plek te laten vinden in de samenleving.

Activiteiten
• Een inleidende workshop over de participatieverklaring en daarop volgend vier aanvullende bijeenkomsten die nader ingaan op

de kernbegrippen. Tijdens deze trainingen wordt het gesprek en de informatievoorziening afgestemd op de doelgroep. Daarna
volgt de ondertekening van de verklaring.

• Om een lokale component aan het PVT toe te voegen, wordt binnenkort een rondleiding binnen de gemeenten onderdeel van
het traject. Hierin zijn ook de behoeften van de vergunninghouders gepeild, en over de precieze invulling wordt binnenkort
besloten.

Betrokkenen
VluchtelingenWerk Zuid-Nederland voert in de gemeenten het PVT uit.

Inzicht in resultaten
De gemeenten houden gaandeweg het traject de voortgang bij. Over het concrete verloop en bijvoorbeeld het aantal 
ondertekende verklaringen worden zij door VluchtelingenWerk op de hoogte gehouden. De gemeenten verwachten in 2017 
het traject verder te ontwikkelen door bijvoorbeeld samen te werken met welzijnsorganisaties. De verbindingen met de lokale 
maatschappelijke organisaties worden op deze manier versterkt. Ook andere maatschappelijke thema’s worden mogelijk bij het 
traject betrokken, zoals bijvoorbeeld participatie (doen van vrijwilligerswerk e.d.), gezondheid en budgetbeheer.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jessica Aarnink via jeaarnink@zaltbommel.nl. 

mailto:jeaarnink%40zaltbommel.nl?subject=jeaarnink%40zaltbommel.nl
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13. PVT volledig onderdeel van maatschappelijke begeleiding in Bernheze

Samenvatting
In de gemeente Bernheze is het PVT sterk verweven met de maatschappelijke begeleiding. Het PVT begint met een 
informatiedagdeel waarin de richtlijnen van de gemeente en een praktische bewegwijzering worden aangeboden. Ook wordt er 
aandacht gevestigd op wet- en regelgeving. Daarna volgen twee dagdelen over de normen en waarden in de samenleving, waar 
ruimte is voor discussie. Het traject duurt een jaar. Nieuwe ideeën en geleerde lessen kunnen zo goed bezinken en er is tijd voor 
de taalverwerving.

Doelen
De doelen die gesteld zijn, zijn gelijk aan die van de maatschappelijke begeleiding, namelijk:
• De vergunninghouder wegwijs te maken in de omgeving.
• Hem/haar te begeleiden naar zelfredzaamheid.

Activiteiten
• Een informatiedagdeel vanuit de gemeente. Eerst richtlijnen en praktische bewegwijzering, daarna informatiever over regels en

concrete thema’s, zoals hennep of het onderverhuren van je huis.
• Twee dagdelen over de normen en waarden. Dit zijn vaste modules vanuit het ministerie. Onderwerpen zoals seksegelijkheid

komen aan bod. Er wordt een voorbeeld of stelling gegeven waar vervolgens met elkaar over gediscussieerd wordt.
• Ondertekening van de participatieverklaring.

Betrokkenen
• De gemeente.
• IBN (Integrale Bedrijven Noordoost Brabant). Deze organisatie zorgt voor het geleiden van vergunninghouders naar werk, die

een achterstand op de arbeidsmarkt hebben. Tijdens het informatiedagdeel wordt uitgelegd dat vergunninghouders naar IBN
dienen te gaan voor een intake.

• VluchtelingenWerk. Zij bieden taalstages aan en doen soms ook arbeidstoeleiding als IBN het aantal vergunninghouders dat
begeleiding nodig heeft niet aan kan.

Inzicht in resultaten
Werken met een nulmeting. In de loop van de tijd wordt er aan de zelfstandigheid gewerkt. Dit valt echter ook onder de 
maatschappelijke begeleiding. 

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Annemieke Kuijpers via 
akuijpers@vluchtelingenwerk-wobb.nl. 

mailto:akuijpers%40vluchtelingenwerk-wobb.nl?subject=akuijpers%40vluchtelingenwerk-wobb.nl
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14. Vrijwilligerswerk in Hillegom, Lisse en Teylingen (HLT Samen)

Samenvatting
De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen werken samen bij het uitvoeren van het participatieverklaringstraject: HLT Samen. Ze 
gebruiken daarbij het programma ‘Welkom’ van VluchtelingenWerk, dat bestaat uit acht bijeenkomsten waarin wordt ingegaan 
op de kernwaarden en maatschappelijke thema’s. Gedurende het verloop heeft VluchtelingenWerk stichting Present Bollenstreek 
betrokken. Een vrijwilligersactiviteit is onderdeel van het participatieverklaringstraject (PVT). Daarop werd door vergunninghouders 
erg enthousiast gereageerd.

Doelen
• Met de acht bijeenkomsten en het uitvoeren van vrijwilligerswerk willen de HLT gemeenten de integratie van vergunninghouders

bevorderen. Hoe eerder met de integratie van vergunninghouders wordt begonnen, hoe beter het werkt.
• De wens dat vergunninghouders participeren, houdt ook in dat de gemeenten hen op weg moeten helpen. Daarom bieden de

gemeenten een gevuld en gevarieerd ondersteuningsprogramma aan.

Activiteiten
• Acht bijeenkomsten waarin de kernbegrippen uit de participatieverklaring en maatschappelijke thema’s centraal staan.

Bijvoorbeeld de Grondwet, verkeer, gezondheid, werk en scholing staan centraal. De bijeenkomsten zijn interactief en er worden
onder andere werkvormen uit de toolbox van ProDemos gebruikt.

• Onderdeel van dit PVT is het doen van vrijwilligerswerk. Zo was er een bezoek van een groep Eritreeërs aan een
verzorgingstehuis, waarbij ze een high tea verzorgden voor de bewoners. Ook is een groep Syriërs naar een woongroep voor
mensen met een verstandelijke beperking geweest, waar ze een trampoline hebben geplaatst.

• Na de bijeenkomsten volgt de ondertekening van de verklaring, waaraan een feestelijk tintje  wordt gegeven.
• In de afzonderlijke gemeenten zijn  initiatieven om vergunninghouders nader kennis te laten maken met hun woonplaats,

bijvoorbeeld door een bezoek aan het gemeentehuis en een kennismaking met de wijkagent.

Betrokkenen
• Vluchtelingenwerk organiseert de acht bijeenkomsten. De workshopbegeleiders zijn getraind om de workshop te geven. Present

Bollenstreek organiseert de vrijwilligersactiviteiten.
• Maatschappelijke partners komen langs bij de bijeenkomst om een bepaald onderwerp toe te lichten.  Bijvoorbeeld Veilig

Verkeer Nederland, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Door de praktische vertaling krijgt de informatie meer
betekenis.

Inzicht in resultaten
De gemeenten hebben het traject met elkaar geëvalueerd. De ervaring is dat vergunninghouders het traject waardevol en 
leerzaam vonden, en met meer bagage de samenleving in kunnen. Door de goede ervaringen met het vrijwilligerswerk is de 
samenwerking tussen Present Bollenstreek en Vluchtelingenwerk standaard geworden.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Cathalijn van Langevelde via: c.vanLangevelde@hltsamen.nl 

mailto:c.vanLangevelde@hltsamen.nl
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15. Uitstapjes als concrete bewegwijzering in Meppel

Samenvatting
In Meppel worden voor de participatieverklaring vier bijeenkomsten van een dagdeel georganiseerd, waarbij inhoudelijke 
toelichting van de kernbegrippen en uitstapjes in de gemeente centraal staan. Er is een samenwerking met de MensA, het 
activeringscentrum, en met andere maatschappelijke partners. Iedere bijeenkomst is een bijpassend bezoek met een thema. Zo wil 
de gemeente vergunninghouders op een concrete manier wegwijs in de gemeente maken en hen welkom heten in Meppel. 

Doelen
Het doel van de gemeente is om, naast de verplichte onderdelen van integratie, vergunninghouders een warm welkom te bieden 
in Meppel. Door de uitstapjes vindt er concrete wegwijs in de gemeente plaats. Door ze kennis te laten maken met de bibliotheek, 
vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen, krijgen vergunninghouders een beeld hoe ze kunnen participeren in de (lokale) 
samenleving. 

Activiteiten
• Er zijn vier bijeenkomsten van een dagdeel, deze zijn aangepast aan de tijden die schikken voor vergunninghouders (tijdens

schooltijden). De workshops vinden plaats bij de MensA, wat fungeert als een inloopplaats. Hiervoor is een apart lokaal
beschikbaar.

• Tijdens de bijeenkomsten wordt aan de hand van ProDemos materiaal het gesprek aangegaan over onder andere waarden die
bestaan bij deelnemers en in de Nederlandse samenleving, rechten en plichten, lastige situaties en de Grondwet.

• Om de onderwerpen verdere invulling te geven en kennis te maken met Meppel, is er per bijeenkomst een passend uitstapje.
Zo is er bij de eerste een stadswandeling, en vindt de tweede plaats in de raadszaal op het stadhuis. De wethouder vertelt daar
wat politiek inhoudt en hoe een burger zijn/haar weg binnen de gemeente kan vinden. Vervolgens wordt het politieke stelsel in
Nederland besproken en volgt er een bezoek aan de bibliotheek. In de derde bijeenkomst is er aandacht voor maatschappelijk
werk door middel van een bezoek aan een welzijnsorganisatie. Tot slot is de laatste bijeenkomst bij het Leer- Werk Centrum
in de gemeente, een plek waar mensen kunnen werken aan re-integratie en de stap naar de arbeidsmarkt. In deze laatste
bijeenkomst is er een bezoek aan een bedrijf waar ook vergunninghouders daadwerkelijk werken of stage lopen. Zo krijgen
vergunninghouders een beeld van de mogelijkheden in de gemeente.

• Tijdens deze laatste bijeenkomst volgt de feestelijke uitreiking van de verklaring.

Betrokkenen
• Een docent van het Drenthe College geeft de workshops, met ondersteuning van een professionele tolk.
• Een vrijwilliger van de MensA geeft samen met de docent de workshops.
• Stichting Vluchtelingenzorg & integratie Meppel (niet gelieerd aan VluchtelingenWerk), is  samen met de gemeente

verantwoordelijk  voor het programma en de invulling daarvan.
• Lokale organisaties waar de bezoeken plaatsvinden of die tijdens bijeenkomsten iets komen vertellen.

Inzicht in resultaten
• Vier groepen hebben het traject tot nu toe doorlopen en de reacties zijn over het algemeen positief. De gemeente wil aan het

eind van het traject een evaluatie uitzetten bij alle vergunninghouders die deel hebben genomen, om zo een goed beeld te
krijgen van de ervaringen.

• Tijdens het traject is geëvalueerd met de deelnemende partijen en is het programma op onderdelen (verdeling onderwerpen en
tijdsbesteding per bijeenkomst) aangepast. Voorafgaand aan iedere ronde is er overleg om de invulling af te stemmen.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Diane van der Sloot via D.vdSloot@meppel.nl

mailto:D.vdSloot@meppel.nl
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16. Naar de Sinterklaas- en carnavalsoptocht in Reusel – De Mierden

Samenvatting
In Reusel–De Mierden kiest de gemeente voor een aanpak waarin dialoog en toepassing van de waarden uit de 
participatieverklaring in de samenleving centraal staan. Er zijn zes bijeenkomsten waarin de kernbegrippen worden besproken. 
(Maatschappelijke) organisaties komen hierbij op bezoek om bepaalde onderwerpen toe te lichten. Uit deze bijeenkomsten vloeien 
uitstapjes voort, zoals het bijwonen van de intocht van Sinterklaas, bezoek aan een carnavalsoptocht en samen schaatsen. 

Doelen
• Reusel – De Mierden wil met dit programma de integratie van vergunninghouders serieus vormgeven. In het traject is er ruimte

voor een gesprek tussen vergunninghouders en inwoners. Vergunninghouders  worden hiermee wegwijs gemaakt in de (lokale)
samenleving. Bovendien bevordert dit het contact tussen vergunninghouders en de inwoners.

• Ook wil de gemeente aan de vergunninghouders meegeven dat er in Nederland vrijheid van meningsuiting is, zolang er maar
respectvol met elkaar wordt omgegaan. Er is aandacht voor het onderwerp solidariteit en dit wordt toegepast op concrete
situaties waarin vergunninghouders zich bevinden.

Activiteiten
• Zes bijeenkomsten waarin de kernwaarden uit de verklaring centraal staan. Naast uitleg over de begrippen is er ruimte voor

andere thema’s. De invulling daarvan wisselt per groep, afhankelijk van wat er leeft. Maatschappelijke partners komen daarbij
vertellen over de onderwerpen. Er is bijvoorbeeld een extra bijeenkomst geweest over uitgaan, relaties en seksualiteit in
Nederland.

• Aandacht voor vrijwilligerswerk. Zo is de werkgroep Zorg en Welzijn langs geweest. Een aantal vrijwilligers heeft een website
gemaakt waarop vraag naar en aanbod voor vrijwilligerswerk samenkomen. Hier komen de thema’s solidariteit en participatie
terug.

• Er is ruimte voor dialoog, onder leiding van taalcoaches. Tijdens bijeenkomsten is gesproken over wat voor iemand van
persoonlijke waarde is. Iedereen, zowel de taalcoaches als de vergunninghouders, nam een object mee naar aanleiding waarvan
persoonlijke verhalen uitgewisseld konden worden (zoals een foto of een beeldje).

• Kennismaking met de lokale samenleving door middel van uitstapjes (deels inspelend op de actualiteit). Zo is er een bezoek
gebracht aan de bibliotheek, de intocht van Sinterklaas (waarbij ook ruimte was voor de ‘Zwarte Piet-discussie’), carnavalsoptocht
en de schaatsbaan. Per groep wordt bekeken wat er ondernomen wordt.

• Als afsluiting van de bijeenkomsten is een feestelijke ondertekening waarbij wethouder en/of burgemeester aanwezig zijn.
Vergunninghouders mogen hiervoor en voor de receptie vrienden en familie uitnodigen.

Betrokkenen
• VluchtelingenWerk leidt het programma en zorgt voor tolken en vrijwilligers.
• Taalcoaches; vrijwilligers die meedoen in de bijeenkomsten binnen het PVT. Daarnaast nemen de taalcoaches deel aan het

wekelijkse taalcafé en geven een rondleiding in de bibliotheek.
• Maatschappelijk organisaties, zoals de GGD, werkgroep Zorg en Welzijn.
• Gemeente, onder andere de beleidsmedewerker inburgering en de griffier van de gemeente.

Inzicht in resultaten
In Reusel – De Mierden is op dit moment een derde groep bezig. Over het algemeen zijn de reacties van vergunninghouders 
enthousiast, hoewel dit soms per groep kan verschillen. De gemeente heeft tussentijds geëvalueerd en op basis van deze 
bevindingen het programma aangepast. Samen met Vluchtelingenwerk houdt de gemeente in de gaten of vergunninghouders 
aanwezig zijn bij alle activiteiten. 

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Sandra Langenbach via: 
S.Langenbach@reuseldemierden.nl

mailto:S.Langenbach@reuseldemierden.nl
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17. Kennismaking met de lokale samenleving in Oss

Samenvatting
De gemeente Oss zet wegwijs maken in de lokale samenleving centraal. Daarom vinden de bijeenkomsten van het PVT op 
verschillende locaties in Oss plaats. Onder andere vrijwilligerswerk en sport staan centraal. De gemeente voert het traject zelf uit. 

Doelen
• In Oss start de gemeente vroegtijdig met het traject. Zo kan snel contact worden opgebouwd tussen bewoners van Oss en de

vergunninghouders. Bovendien zijn vergunninghouders dan, omdat het één van de eerste contactmomenten is, enthousiast om
deel te nemen.

• Met dit traject wil de gemeente een goede bewegwijzering (uitleg over de voorzieningen in de gemeente, zoals de bibliotheek,
sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties) bewerkstelligen, zodat vergunninghouders snel hun weg weten te vinden. Ook
vindt zo kennismaking met Nederlandse gewoonten en gebruiken plaats.

Activiteiten
• Het traject start in Oss ongeveer vijf weken na binnenkomst in de gemeente. Het PVT bestaat uit workshops op vijf verschillende

locaties die passen bij het thema van de bijeenkomst.
• De eerste bijeenkomst is in het gemeentehuis, waar gesproken wordt over de kernwaarden in de participatieverklaring en over

de Grondwet (aan de hand van ProDemos materiaal). Ook is er ruimte voor een gesprek over normen en waarden en gewoonten
in Nederland.

• De tweede workshop is in de wijk, bij  het Talentcentrum (welzijnswerk). Daar wordt informatie gegeven over inburgering. De
vrijwilligers van het centrum geven een rondleiding en vertellen meer over de mogelijkheden rondom vrijwilligerswerk.

• In de derde week van het traject is de bijeenkomst in het arbeidstrainingscentrum. Daar wordt nader ingegaan op de
toegang tot de arbeidsmarkt en het vinden van een baan. Vervolgens volgt een werkbezoek op de fiets naar bedrijven met
werkervaringsplekken.

• Een sportdag wordt georganiseerd als vierde bijeenkomst; in de accommodatie waar diverse sportverenigingen gebruik van
maken. Het sportexpertisecentrum organiseert op die dag een kennismaking met sporten. Het samen sporten geeft een
ontspannen sfeer.

• Tot slot volgt in de vijfde bijeenkomst de ondertekening van de verklaring in de raadszaal. De wethouder is daarbij aanwezig.
Aan het einde wordt een foto gemaakt van de groep. Deze krijgt de vergunninghouder op het moment van intake bij de
gemeente in het kader van het vervolgtraject.

Betrokkenen
• De gemeente Oss voert het PVT zelf uit. Er is een integraal team dat het proces van aankomst in de gemeente tot en met het

vinden van werk organiseert. De gemeenteambtenaren geven de workshops zelf, waarbij gebruik wordt gemaakt van tolken.
• VluchtelingenWerk geeft de maatschappelijke begeleiding.
• De maatschappelijke organisaties zijn gastheer van de bijeenkomsten en vervullen daarmee een rol in het wegwijs maken in de

gemeente.

Inzicht in resultaten
De gemeente heeft wekelijks een overleg met het integrale team. Daarbij schuiven ook maatschappelijke partners en 
woningbouwcoöperaties aan. Het verloop van het traject wordt daarmee in de breedte besproken. Op basis van dit overleg 
wordt ingegaan op thema’s die spelen. Een voorbeeld is afvalscheiding en het bezit van een rijbewijs. Gedurende het traject is al 
gebleken dat vergunninghouders lid zijn geworden van sportverenigingen en vrijwilligerswerk zijn gaan doen.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Edith Langen, via E.Langen@oss.nl 

mailto:E.Langen@oss.nl
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18. Uitgebreid PVT in Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren

Samenvatting
De uitvoering van het PVT is uniform voor de gemeenten Blaricum, Eemnes, Huizen en Laren. Er zijn acht workshops opgezet. 
Thema’s zijn onder andere de onderdelen over vrijheid, gelijkheid, solidariteit en gelijkwaardigheid. Ook worden de bijeenkomsten 
breder getrokken naar participatie in de samenleving. Per vergunninghouder wordt besproken wat diegene kan en wil doen in 
Nederland. Bij het PVT worden hoofdzakelijk twee organisaties betrokken: VluchtelingenWerk en Twinburgering. 

Doelen
Het doel is om een plan van aanpak op te stellen voor vergunninghouders, en ze kennis te laten maken met  participatie, de 
algemene voorzieningen in de omgeving en andere initiatieven voor en door vergunninghouders. 

Activiteiten
De gemeente Huizen voert acht workshops uit in het kader van het PVT:
1. Kennismaking & informatie. Met onder andere het ‘over de streep-spel’: er worden vragen gesteld en als voor iemand het

antwoord daarop ‘ja’ is, kan deze over de (denkbeeldige) streep op de grond lopen.
2. Netwerk en netwerken. Wie ken je en hoe leer je anderen kennen?
3. Leren en werken. Hoe zit het schoolsysteem in elkaar? Hoe gaat het werken hier? Wat houdt het maken van een afspraak in?
4. Een workshop over de kernwaarde vrijheid. Deze workshop wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk. Er worden voorbeelden

gegeven van wat wel en niet mag in Nederland, hierover wordt het gesprek aangegaan.
5. Een workshop over de kernwaarde solidariteit. Deze workshop wordt uitgevoerd door VluchtelingenWerk. Er worden

voorbeelden gegeven van onderwerpen die in Nederland geaccepteerd zijn, zoals homoseksualiteit, en hierover wordt het
gesprek aangegaan.

6. Een workshop over de kernwaarde gelijkwaardigheid. Gesprekken met z’n allen of in groepjes. Het onderwerp wordt besproken
van breed naar smal, oftewel van samenleving naar gezin.

7. De Voorzieningenmarkt en plan van aanpak. Tijdens deze markt presenteren allerlei voorzieningen in de omgeving zich, zoals
taalcafé, taalmaatjes, buddyproject ‘de Goede Buur’, de vrijwilligerscentrale, de bibliotheek, maatschappelijk werk, welzijn en
andere particuliere initiatieven. De Goede Buur is een kerkelijk initiatief om autochtone Nederlanders te ontmoeten en wegwijs
te maken. Zo weten vergunninghouders wat er in de gemeente te halen en te doen is en waar ze zich kunnen aanmelden.
Tijdens deze workshop wordt ook een plan van aanpak gemaakt, een op maat gemaakt plan voor de vergunninghouder, gericht
op participatie. Hierbij wordt onder andere gekeken of de vergunninghouders een diploma hebben, al werkervaring hebben,
wat de huidige activiteiten zijn, of ze nog behoefte hebben aan een opleiding, etc.

8. De ondertekening. Hierbij is altijd een wethouder aanwezig en worden de plannen van aanpak besproken. De uitreiking vindt
net als de workshop plaats in de bibliotheek.

Betrokkenen
• VluchtelingenWerk neemt de workshops over de kernwaarden op zich.
• Twinburgering is vooral gericht op de workshops over participatie en meedoen, en houdt zich bezig met netwerken, leren en

werken, en de Voorzieningenmarkt.
• Alle relevante organisaties die zich presenteren tijdens de Voorzieningenmarkt.
• Afhankelijk van het taalniveau van de groep worden er tolken ingezet.

Inzicht in resultaten
Na de eerste workshop is een evaluatie gehouden om de aanpak te verbeteren. In principe is er sprake van continue ontwikkeling:
• Een medewerker van de gemeente, die middelbare scholieren begeleidde bij hun maatschappelijke stage met

vergunninghouders, is bij veel workshops aanwezig geweest. Deze medewerker heeft feedback gegeven die leidde tot
veranderingen.

• De Voorzieningenmarkt is in het leven geroepen toen bleek dat presentaties over de maatschappelijke voorzieningen te weinig
impact hadden op de vergunninghouders

• Er is aandacht geweest voor jongere mannen (van 21 tot 30 jaar) om ze te helpen leeftijdsgenoten te ontmoeten. Dit blijft een
punt van aandacht.

• Er starten binnenkort weer enkele groepen. Als deze groepen het traject hebben afgerond zal er weer geëvalueerd worden.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jessica Huiberts via j.huiberts@huizen.nl

mailto:j.huiberts@huizen.nl
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19. Dialoog over radicalisering in Haarlem

Samenvatting
• In Haarlem wordt naast de uitleg over de begrippen in de participatieverklaring, ook aandacht besteedt aan lastige thema’s als

radicalisering, discriminatie en huiselijk geweld. Dit door middel van het organiseren van workshops waarin dialoog centraal
staat.

Doelen
• De gemeente wil aan de vergunninghouders meegeven wat de begrippen uit de participatieverklaring nu echt betekenen.  Het

gaat zowel om de betekenis en lading van deze begrippen als hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden. Deze kennis helpt
vergunninghouders om te functioneren in de samenleving.

• Ook wil de gemeente Haarlem vergunninghouders kennis laten maken met de Nederlandse democratie, de rechten en plichten
en wat actief burgerschap inhoudt.

• Tot slot moet het traject helpen bij empowerment van de vergunninghouders.

Activiteiten
• De gemeente biedt een traject aan van drie dagen waarbinnen zeven workshops worden gegeven. De uitgangspunten in

de toolbox van ProDemos zijn de basis voor het traject. De eerste workshop gaat in op de inhoud van de begrippen van de
verklaring. Hier wordt ook stil gestaan bij het vluchtverhaal van vergunninghouders. Dit vanuit de gedachte dat als er niet eerst
aandacht is voor het verleden, het lastig is om bezig te zijn met de toekomst. Dit gesprek schept bovendien een vertrouwelijke
sfeer.

• Eén van de workshops is een gastles van Bureau Discriminatiezaken, waarbij onderwerpen als vrijheid van meningsuiting,
gelijkheid en seksualiteit centraal staan. Ook is er aandacht voor democratie en rechtsstaat, en de rechten en plichten
daarbinnen en meedoen in de samenleving.

• Op de derde dag worden onderwerpen als opvoeding, onderwijs en huiselijk geweld behandeld. Radicalisering en het
signaleren daarvan wordt ook besproken. Daarbij wordt de cruciale rol van de huiselijke setting centraal gesteld.

• Daarnaast hebben integratie, participatie, scholing en werk in de loop van het traject de aandacht.

Betrokkenen
• VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland voert het traject uit.
• Ter voorbereiding op de workshop over huiselijk geweld hebben de trainers een training gevolgd bij Veilig Thuis .
• Bureau Discriminatiezaken geeft een gastles.
• Als uit de workshops een behoefte naar voren komt voor specifieke begeleiding of ondersteuning voor vergunninghouders,

wordt er met partners in de inburgeringsketen gekeken hoe deze begeleiding vorm kan krijgen.

Inzicht in resultaten
Gedurende het traject wordt gekeken wat de ervaringen zijn en welke thema’s meer aandacht behoeven. Zo heeft de gemeente 
het traject verder ontwikkeld, bijvoorbeeld op het thema huiselijk geweld. Er is een evaluatieverslag gemaakt waaraan alle 
betrokken partijen een bijdrage aan hebben geleverd. In de toekomst gaat de gemeente deze partners meer inzetten voor het 
activeren van vergunninghouders die niet komen opdagen. 

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Franklin Piers via fppiers@haarlem.nl

mailto:fppiers@haarlem.nl


Vereniging van Nederlandse Gemeenten

20. Tips van ex-vluchtelingen die in Leidschendam-Voorburg als workshopleider bij het PVT betrokken zijn

Op vrijdag 12 mei waren 23 vergunninghouders aan de beurt om de participatieverklaring te ondertekenen in de gemeente 
Leidschendam-Voorburg. Na het plenaire deel zitten we een moment apart met de twee begeleiders, ex-vluchtelingen Osama en 
Tadese. Osama kwam begin jaren negentig voor het eerst in Nederland, Tadese in de jaren zeventig. Tussendoor hebben ze ook in 
andere landen gewoond. Zo is Tadese enige tijd tolk geweest in Milaan. 

De bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst spreekt wethouder Floor Kist (midden op de foto) eerst enkele woorden. Hij vertelt dat hijzelf een diploma-
tenzoon is, en als geen ander begrijpt hoe moeilijk het is om in een nieuw land een leven op te bouwen. Hij moedigt de vergun-
ninghouders aan om aan zoveel mogelijk activiteiten deel te nemen. 
De vergunninghouders krijgen hierna de kans om zelf wat tegen de wethouder te zeggen. Ze spreken veel dank uit. Ze geven aan 
dat ze de wens hebben om hard te werken, Nederlandse inwoners te ontmoeten en deel uit te maken van de samenleving. 

Na het plenaire deel worden de verklaringen ondertekend, en krijgt iedereen een stukje taart en een bibliotheekpas. 

Osama en Tadese: 3 tips aan gemeenten
We spraken Osama en Tadese over hun ervaringen als tolk en begeleider van de vergunninghouders. Zij geven drie concrete tips 
mee voor andere gemeenten.

1   Geef vergunninghouders tijd en ruimte om in een open mindset te komen
Osama: “In het begin moeten nieuwe vergunninghouders in een positieve mindset komen. Ze moeten mentaal flexibel zijn, zodat 
ze open staan voor andere normen en waarden. Anders kun je van alles aan ze vertellen, zonder dat daar iets van binnen komt.”
Osama en Tadese zijn het erover eens dat het belangrijk is om de tijd te nemen voor dit proces. Ze waarschuwen gemeenten die de 
vergunninghouders geen tijd gunnen om onderwerpen zoals homoseksualiteit te bespreken. “Als vergunninghouders geen kans 
krijgen op een open dialoog, zullen zij ook geen respect kunnen opbrengen voor het onderwerp.” 

Tadese: ‘Het is belangrijk om in het begin vertrouwen op te bouwen bij nieuwe vergunninghouders. Ik probeer een vriend of vader 
voor ze te zijn. Zo kan ik ze beter stimuleren om bijvoorbeeld te oefenen met lezen.” Het feit dat Osama en Tadese zelf ook 
vluchteling zijn geweest, helpt hier zeker bij. Osama: “Je doet het niet bewust, maar je bent een rolmodel voor ze. Hierdoor kun je 
zaken ook makkelijker bespreekbaar maken.” 

2   Presenteer als gemeente het participatieverklaringstraject als een kans voor vergunninghouders
Voor het succes van het participatieverklaringstraject is het belangrijk dat gemeenten deze richting vergunninghouders presenteren 
als een kans om informatie over de Nederlandse samenleving te verkrijgen. Osama: “Het is belangrijk dat vergunninghouders de 
workshops en andere activiteiten zien als een kans om informatie te verkrijgen en op een goede manier te starten aan het traject 
van inburgering. Maak van het moment van ondertekenen een feestelijke bijeenkomst inclusief groepsfoto. Dat werkt!” 

3   Meer aandacht voor vaardigheden dan voor kennis
Veel vluchtelingen vragen Tadese en Osama tijdens de bijeenkomsten om uitgebreide informatie. Op een gegeven moment 
stoppen ze met antwoord geven. Tadese: “Het is belangrijk dat vergunninghouders leren waar ze zelf informatie kunnen vinden, 
zodat ze zelfredzaam worden.” Osama vult aan: “Meer aandacht voor vaardigheden leidt tot meer activering.”
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21. De menukaart in Deurne

Samenvatting
De gemeente Deurne heeft een integrale aanpak waarin het participatieverklaringstraject (PVT) en de maatschappelijke 
begeleiding tegelijk worden aangeboden. Er wordt gewerkt met een menukaart waarbij de vergunninghouder naar behoefte 
kan kiezen uit het aanbod, bijvoorbeeld een cursus financiële administratie of diverse trainingen van een jobcoach over het 
zoeken naar werk. De kernbegrippen uit de participatieverklaring worden tijdens het traject besproken. Aan het einde van de 
bijeenkomsten volgt de ondertekening. 

Doelen
• Met deze integrale aanpak past de gemeente de participatieverklaring en de kernwaarden toe in de praktijk. Door de

kernwaarden in de praktijk te brengen, worden deze meer eigen gemaakt. Het doel is om vergunninghouders sneller hun weg in
de samenleving te laten vinden.

• Met de menukaart wordt een inhoudelijk programma aangeboden zodat de vergunninghouders zo snel mogelijk zelfstandig
kunnen functioneren in de (lokale) samenleving. Ook vergunninghouders die al langer in Nederland verblijven, kunnen
participeren in het traject.

Activiteiten
• Het PVT bestaat uit diverse activiteiten waarvan de bespreking van normen en waarden een onderdeel is. Als vorm is gekozen

voor workshops waarin interactie en het voeren van een gesprek centraal staan. In de workshops komen onder andere de
volgende onderwerpen  aan de orde: wederzijdse acceptatie, kennis van Nederlandse normen, waarden en gebruiken, en de
historie van Deurne (door middel van een tour door Deurne).

• Naast de inhoud van de participatieverklaring wordt er tijdens het traject ingegaan op diverse thema’s. Hiervoor is een
menukaart samengesteld. De focus ligt daarbij op inburgering, het leren van de taal, begeleiding naar werk, participatie
en integratie. De menukaart bestaat uit diverse bijeenkomsten over thema’s als: ‘digi-sterk’, man/vrouw verhoudingen,
empowerment, het gezondheidssysteem in Nederland en ‘omgaan met financiën’. De uitvoerende welzijnsorganisatie houdt per
vergunninghouder een dossier bij van de uitgevoerde activiteiten. Duale trajecten zijn ook mogelijk.

• Aan het einde van de bijeenkomsten is een feestelijk moment waarbij de verklaring wordt ondertekend.

Betrokkenen
Welzijnsorganisatie LEVgroep voert het PVT uit. LEVgroep werkt samen met maatschappelijke partners, waaronder het ROC, het 
werkbedrijf, re-integratiecoaches, zorgaanbieders en het onderwijs. Voor het thema  ‘omgaan met financiën’ is een samenwerking 
aangegaan met de organisatie ‘GripOpSchuld.’ De LEVgroep werkt met vrijwilligers en ex-vluchtelingen. VluchtelingenWerk is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding.

Inzicht in resultaten
In het kader van de integrale aanpak heeft de gemeente om de zes weken een afstemmingsoverleg. Daarbij zijn alle betrokken 
partijen aanwezig. In dit overleg wordt de voortgang gedeeld en worden waar nodig aanpassingen gedaan. Een initiatief dat 
bijvoorbeeld op regionale schaal is genomen is een e-portfolio voor vergunninghouders. Dat is een planningstool waarin alle 
activiteiten rondom inburgering en participatie inzichtelijk zijn, en op passende momenten kunnen worden ingepland. 

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Bram Winantz (gemeente Deurne) via B.Winantz@deurne.nl 

mailto:B.Winantz@deurne.nl
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22. Thuis in Borne

Samenvatting
In Borne wordt het Participatieverklaringstraject (PVT) uitgevoerd door VluchtelingenWerk Oost-Nederland. 
De 59 vergunninghouders krijgen vier workshops met daaropvolgend de ondertekening van de participatieverklaring. 
Maatschappelijke organisaties en bedrijven worden bij het PVT betrokken. Door de openheid van de medebewoners en het 
bedrijfsleven in Borne voelen vergunninghouders zich meteen na aankomst welkom. Enkele vergunninghouders hebben al werk 
gevonden. 

Doelen
• Zo snel mogelijk integreren zodat vergunninghouders zich thuis voelen en een toekomst zien in Borne.
• Toewerken naar zelfstandig functioneren.

Activiteiten

1. Het PVT van de gemeente Borne bestaat uit vier workshops van elk vier dagdelen.
2. De eerste workshop geeft praktische uitleg en een introductie over de kernwaarden.

De tweede workshop gaat over rechten en plichten in Nederland en over het Nederlandse voorzieningenstelsel. De ver-
gunninghouders horen waar ze terecht kunnen voor praktische zaken. Hierbij komen ook relevante organisaties langs, zoals
de woningbouwvereniging Welbions en een medewerker van een onderwijsinstelling die vertelt over leerplicht. Ook wordt
uitgelegd dat alle kinderen welkom zijn op basisschool Het Pallet. Dit wordt door ouders als heel prettig ervaren.

3. Tijdens de derde workshop worden spellen gespeeld over thema’s als homoseksualiteit, opvoeden en man/vrouwverhoudin-
gen. Ook komt er iemand van de GGD langs om het gezondheidsstelsel uit te leggen.

4. Tijdens de vierde workshop gaan de vergunninghouders op stap in de gemeente. Onder andere het vrijwilligerstraject Borne
Werkt! komt hier in beeld, waarbij vergunninghouders en andere bewoners samen vrijwilligerswerk uitvoeren op het sportcom-
plex “het Woldrik”. Bij dit traject ligt het accent op taalontwikkeling. In samenwerking met  de Bundeling Bornse Ondernemers
(BBO) worden bedrijfsbezoeken georganiseerd, waarbij het accent ligt op het functioneren van het bedrijfsleven en onder-
nemerschap. Inmiddels hebben twee vergunninghouders hierdoor een baan gevonden. De ambitie is om met behulp van de
Bundeling Bornse Ondernemers meer bedrijven enthousiast te maken en werk(ervarings)plekken voor vergunninghouders te
realiseren.

5. Aan het einde is er een feestelijke ondertekening met een vertegenwoordiger van de gemeente.

Momenteel wordt sportcomplex “het Woldrik” omgevormd tot een centraal punt waar vergunninghouders naast vrijwilligerswerk 
ook inburgeringcursussen van ROC Twente en sportactiviteiten krijgen aangeboden. 

Betrokkenen
VluchtelingenWerk Oost-Nederland, woningcorporatie Welbions, Borne Werkt!, stichting Vrijwilligerswerk in Borne, Bundeling 
Bornse Ondernemers (BBO), de GGD, Kulturhus, Taalhuis, het Taalcafé en de gemeenten Borne en Hengelo.

Inzicht in resultaten
Er zijn nu twee trajecten afgerond die binnenkort worden geëvalueerd. Waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd. 

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Karin Giessen van VluchtelingenWerk Oost-Nederland via kgiessen@
vwon.nl, of Nico Hulsebos van de gemeente Borne via  n.hulsebos@borne.nl.

mailto:kgiessen@vwon.nl
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23. Presentklussen en begeleidingsoverleg in Epe

Samenvatting
De gemeente Epe heeft voor verschillende leefgebieden doelstellingen voor zelfredzaamheid opgesteld. Hier zijn verschillende 
organisaties bij betrokken, zoals VluchtelingenWerk, Stichting Present en de lokale welzijnsorganisatie Stichting Koppel. 
Naast de reguliere workshops en excursies voert elke vergunninghouder drie Presentklussen uit, en gaat hij aan tafel met een 
klantmanager. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op de behoeften die de vergunninghouder heeft om zijn doelen op het gebied 
van inburgering, participatie, scholing en gezondheid te realiseren. Hier worden ook de mogelijkheden tot vrijwilligerswerk en de 
toeleiding naar werk besproken. 

Doelen
• De vergunninghouders laten zien hoe belangrijk meedoen in de Nederlandse maatschappij is, in het bijzonder door middel van

vrijwilligerswerk.
• De vergunninghouders laten zien waar ze terecht kunnen om mensen te ontmoeten, vrijwilligerswerk te doen of werk te vinden.
• De vergunninghouders laten ervaren hoe zij de Nederlandse taal eigen maken en een sociaal netwerk opbouwen tijdens

vrijwilligerswerk en stage.

Activiteiten
• Het reguliere PVT bestaat uit 5 workshops inclusief excursies waarbij gebruik wordt gemaakt van het materiaal van ProDemos.

De workshops worden gegeven door vrijwilligers van Present en professionals van de lokale welzijnsorganisatie Koppel. Deze
twee organisaties hebben contact met diverse lokale bedrijven, kerken en andere relevante organisaties in de gemeente. Door
het contact tussen deze organisaties en vergunninghouders ontstaan ook nieuwe (maatwerk)activiteiten, zoals fietslessen,
ontmoetingsgroepen en nieuwsbrieven.

• Samen met de klantmanager wordt gezocht naar ervaringen die kunnen aansluiten bij werk op de arbeidsmarkt. Er worden
drie Presentklussen aangeboden waardoor vergunninghouders in aanraking komen met vrijwilligerswerk, welzijnsorganisaties
en andere bewoners in de gemeente. Alle Presentklussen worden uitgevoerd door een mix van nieuwkomers en Nederlanders
zonder migratieachtergrond. Presentklussen kunnen bijvoorbeeld zijn: tuinieren bij een hulpbehoevende, ‘NL doet’ of koffie
rondbrengen in een verzorgingstehuis. Activiteiten duren in principe een dagdeel. Verder wordt gekeken naar langer lopende
vrijwilligerstrajecten.

• Verschillende werkgevers hebben een speeddateronde georganiseerd. Hierdoor hebben vergunninghouders stages gevonden.

Betrokkenen
• VluchtelingenWerk voert de reguliere maatschappelijke begeleiding uit.
• De professionals van Stichting Present organiseren en coördineren de reguliere workshops voor het PVT en zijn een brug naar

andere lokale organisaties.
• Stichting Present is verantwoordelijk voor de aanvullende vrijwilligersklussen.
• Klantmanagers zijn samen met vergunninghouders en de coaches van VluchtelingenWerk regievoerder van het

begeleidingsoverleg. Zo nodig worden andere partijen uitgenodigd.

Inzicht in resultaten
• Uit het verleden zijn verschillende lessen geleerd, zoals dat het leren van de taal niet als enige prioriteit moet krijgen, maar ook

het zo snel mogelijk stimuleren van participatie.
• In juni 2017 staat een evaluatie gepland met alle partijen. Op basis hiervan vindt eventuele bijsturing plaats.
• Met de klantmanagers is een formulier ontwikkeld waarop de doelen voor zelfredzaamheid, waaronder vrijwilligerswerk, zijn

geformuleerd. Het is de bedoeling dat dit resulteert in een centrale monitoring.
• Over het algemeen zijn de reacties van vergunninghouders enthousiast: ze opperen zelf initiatieven om meer aan

vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Contactgegevens
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Herma Machiavello, via herma.machiavello@epe.nl. 

mailto:herma.machiavello@epe.nl
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24. Aandacht voor de gezondheid van vergunninghouders in Heumen

Toen er eind 2015/begin 2016 veel vluchtelingen naar Nederland kwamen, kreeg de gemeente Heumen een opvanglocatie waar 
circa 3.000 vluchtelingen werden gehuisvest. De gemeenten Heumen en Nijmegen hebben samen met verschillende ketenpartners, 
waaronder de GGD, de zorg voor deze vluchtelingen opgepakt. Meer uitleg over het gezondheidszorgsysteem in Nederland was 
hierbij één van de aandachtspunten. 

Over dit onderwerp spreken we Yvonne Sterken, sociaal verpleegkundige bij GGD Gelderland-Zuid. 
Leren over het gezondheidssysteem in Nederland en het versterken van gezondheidsvaardigheden
Yvonne: “In de gemeente Heumen zijn we begonnen met een PowerPoint-presentatie over het gezondheidsstelsel in Nederland, 
hier konden we goed aansluiten bij de kernwaarde ‘solidariteit’. Er was veel onduidelijkheid over het verzekeringsstelsel in Neder-
land: dat iedereen recht heeft op basiszorg, en hoeveel men daarvoor betaalt. We merkten al snel dat een presentatie nogal 
eenrichtingsverkeer was. We hebben een spel bedacht (vertaald in het Arabisch en Tigrynia) waarmee vergunninghouders het 
gezondheidssysteem in Nederland leren doorgronden. Door middel van plaatjes die in de ‘piramide’ van het gezondheidsstelsel 
geplakt moeten worden, leren de vergunninghouders over de verschillende niveaus van zorg (nulde-, eerste- en tweedelijns), en 
bespreken we voor welke zorginstantie ze zelf een afspraak kunnen maken en voor welke instanties ze worden doorverwezen.”

Naast het bezitten van kennis over het gezondheidssysteem 
is het volgens Yvonne nog belangrijker om de gezondheids-
vaardigheden van vergunninghouders te trainen. Dit 
betekent dat zij leren over de gang van zaken binnen het 
Nederlandse gezondheidssysteem. Yvonne: “Veel vergun-
ninghouders zijn bijvoorbeeld gewend dat een huisarts bij 
binnenkomst al snel begint met een lichamelijk onderzoek. 
In Nederland stelt een huisarts eerst veel vragen. Daar moe-
ten ze aan wennen.” 

Kennis over gezondheid
Een groep vergunninghouders kan het beste worden 
geholpen als je in de gaten houdt wat de behoeften van een 
groep zijn. Yvonne: “Laatst viel er tijdens een bijeenkomst 
een jonge Eritreeër in slaap. Het bleek dat die persoon geen 
lunch had gehad en ‘s nachts weinig sliep. Eritrese jongeren moeten in Eritrea al vroeg in militaire dienst, en hebben vaak nauwe-
lijks kunnen leren over gezondheid. Een begeleider is toen met een groepje naar de supermarkt gegaan om uit te leggen wat 
gezond eten is. Dit bezoek is nu een wekelijkse activiteit, onder begeleiding van vrijwilligers en/of begeleiders van Vluchtelingen-
Werk. Het slechte slaapgedrag heeft er ook mee te maken dat Eritrese jongeren soms moeten wennen aan het feit dat er overal 
elektriciteit is, waardoor je tot diep in de nacht kunt opblijven. Het is belangrijk dat dit wordt gesignaleerd en de jongeren voorlich-
ting krijgen over het belang van ritme en regelmaat in de dag.” 

Continue doorontwikkeling
Yvonne: “Na elke bijeenkomst noteren we welke vragen er door de groep zijn gesteld. Hier kunnen we de rest van het programma 
dan op aanpassen. Zo bleek dat ouders vaak behoefte hebben aan uitleg over zelfzorgmedicatie. Hier hebben we toen een 
presentatie over gegeven, en een doos met voorbeelden van zelfzorgmedicatie samengesteld. Ook hadden de vergunninghouders 
verhalen gehoord over teken. Vanwege het klimaat in de landen waar ze vandaan komen, kennen zij deze insecten niet. Door 
continu te signaleren wat er leeft in de groep en waar behoefte aan is, en hierop in te spelen door middel van interventies, blijft het 
een programma in ontwikkeling.”

Zogenaamde ‘GGD-sleutelfiguren’, personen die de cultuur van de betreffende groep vergunninghouders kennen en de taal 
spreken, ondersteunen in Heumen de professionals in de wijk. De kern van deze 
ondersteuning is het overbruggen van een cultuurkloof. Dit kan helpen bij een goede 
toeleiding naar zorg. De sleutelfiguren communiceren de behoeften en geluiden van 
vergunninghouders aan gemeenten en de GGD. Zo gaven ze aan dat er belangstelling 
was voor bijeenkomsten met specifieke onderwerpen. Ook wordt tegenwoordig met 
Eritrese jongeren gesproken over seksualiteit en is er een vrouwengroep ‘Gezond 
moeder worden’. Deze bijeenkomsten vallen niet onder het PVT, maar zijn wel opgezet 
door signalen vanuit het PVT. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Yvonne Sterken (GGD 
Gelderland-Zuid) via YSterken@ggdgelderlandzuid.nl. 

zelfzorgmedicatiedoos
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25. Nieuw in Nieuwkoop

Op maandagochtend 29 mei 2017 gaan we langs bij Wijkpunt Nieuwkoop in Nieuwkoop. We zijn te gast bij Tom in de Buurt, een 
samenwerkingsverband van meerdere zorg- en welzijnsorganisaties dat naast Nieuwkoop ook actief is in de gemeenten Alphen aan 
den Rijn en Kaag en Braassem. Op woensdagochtend, donderdagmiddag en vrijdagmiddag opent Tom in de Buurt de deuren voor 
zijn klanten, maandagochtend voor vergunninghouders. Zij kunnen er terecht voor het leren van de Nederlandse taal, hulp bij de 
financiële administratie en creatieve activiteiten. Vrijwilligers helpen hierbij. 

Bij Tom in de Buurt ontmoeten we Margriet Verrips en Soad Bounecoub. Margriet is regiehouder vergunninghouders bij de 
gemeente Nieuwkoop. Het participatieverklaringstraject (PVT) wordt door de gemeente zelf uitgevoerd. Margriet is een van de 
workshopbegeleiders. Zij kent daardoor vrijwel alle vergunninghouders persoonlijk. Margriet: “Het traject bestaat uit drie avonden. 
Op de eerste avond bespreken we de Nederlandse kernwaarden. Op de tweede avond komen verschillende organisaties langs om 
te vertellen wat zij doen, waaronder: Tom in de Buurt, een woningcorporatie, een job hunter en de politie. Bij de presentaties wordt 
een koppeling gemaakt tussen de theorie over de kernwaarden en de praktijk. Vertegenwoordigers van de verschillende organisa-
ties vertellen waarom de kernwaarden in hun werk belangrijk zijn en hoe ze hiermee omgaan. Op de derde avond wordt de 
verklaring getekend, waarbij ook de wethouder langskomt.”

Soad Bounecoub is Wijkcoach bij Tom in de Buurt. Zij helpt vergunning-
houders met de financiële administratie en zorgt dat ze vrijwilligerswerk 
kunnen doen. Soad: “Een deel van de vergunninghouders in Nieuwkoop 
doet vrijwilligerswerk. De meesten vragen hier zelf om waarna ik een 
passende plek zoek. Zo was er onlangs iemand die in Syrië een naaiate-
lier had en dit werk ook graag in Nederland wil doen. Nu werkt hij als 
vrijwilliger in een naaiatelier in de gemeente. Ook waren er twee jongens 
die graag vrijwilligerswerk bij het Rode Kruis wilden doen. En we hebben 
onlangs iemand als vrijwilliger bij een garagebedrijf geplaatst omdat 
deze man in zijn thuisland monteur was.” 

Het vinden van een betaalde baan is voor de meeste vergunninghouders 
een lastige opgave, daarvoor is de taalbarrière volgens Soad nog te 
groot. “Bij Tom in de Buurt stimuleren we alle vergunninghouders heel 
actief om als vrijwilliger aan de slag te gaan. De meeste vergunninghou-
ders grijpen deze kans met beide handen aan omdat ze hierdoor dagelijks 
met de Nederlandse taal kunnen oefenen.” 

Aan onze tafel zit een vrijwilliger van Tom in de Buurt. Zij heeft lange tijd 
in de financiële sector gewerkt, maar is sinds een aantal jaar werkloos. 
“Helaas kom ik moeilijk aan een baan. Om toch bezig te blijven, doe ik 
vrijwilligerswerk. Dit vind ik heel leuk. Het geeft veel voldoening om 
vergunninghouders te helpen met bijstandsuitkeringen en rechtsbijstand.” 
Een andere vrijwilliger helpt mee met de creatieve activiteiten: “Ik vind 
het erg leuk. Elke keer doen we iets anders. Ik probeer drie keer in de 
week bij Tom in de Buurt te zijn om mee te helpen.”

Ook zitten er twee vergunninghouders aan tafel die met succes het PVT hebben doorlopen. Ze zijn tevreden over het traject, vooral 
omdat ze veel hebben geleerd over de Nederlandse regels en gebruiken. 

We hebben met Soad en Margriet ook gesproken over de toegevoegde waarde van het PVT. Soad: “Het participatie-verklaringstra-
ject heeft vooral een meerwaarde als het gaat om ontmoeting. Veel vergunninghouders leren door vrijwilligerswerk en taalstage de 
taal beter te spreken en een netwerk op te bouwen van zowel autochtone Nederlanders als andere vergunninghouders.” Margriet 
benadrukt nogmaals dat tijdens het traject het nut van vrijwilligerswerk en het opbouwen van een netwerk nadrukkelijk onder de 
aandacht wordt gebracht. “De kernwaarden van de Nederlandse samenleving draag je het meest effectief over door er in de 
praktijk mee aan de slag te gaan.” Soad vult aan: “Er wordt één keer per jaar een ‘Multicultidag’ georganiseerd. Deze dag draait 
om het proeven en leren van elkaars cultuur en de Nederlandse taal. Dit is een mooie aanvulling op het participatieverklaringstra-
ject.”

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Margriet Verrips van gemeente Nieuwkoop via  
m.verrips@nieuwkoop.nl, of Soad Bounecoub van Tom in de Buurt via s.bounecoub@tomindebuurt.nl.
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26. Participeren in Gennep

Interactief en betrokken. Dat zijn woorden die de invulling van het participatieverklaringstraject (PVT) in Gennep typeren. Anke 
Sonnemans werkt bij welzijnsorganisatie Vluchtelingenzorg Gennep en is uitvoerder van het traject. Op een zonnige dag in Gennep 
vertelt ze, tijdens een bijeenkomst van de door haar opgerichte vrouwengroep, over de inhoud van het traject.

Het participatieverklaringstraject
“In de workshops van het participatieverklaringstraject geef ik informatie over de Nederlandse Grondwet en de kernwaarden. In de 
eerste bijeenkomst komen de elementen uit de toolbox van ProDemos goed van pas. Ook komt de sociale werkplaats langs om te 
vertellen over hun werkzaamheden.” Naast deze activiteiten probeert Anke de vergunninghouders uit hun comfortzone te krijgen. 
Ze moeten op straat een Nederlandse inwoner aanspreken. Anke: “Dit vonden alle vergunninghouders aanvankelijk vooral eng, 
maar ze kwamen vrolijk en uitgelaten terug. Ze hadden leuke gesprekken gehad en het heeft ze over een drempel geholpen. Af en 
toe was een gesprek ook eerlijk en confronterend.”

Naast normen en waarden staat ook de lokale cultuur centraal. Vergunninghouders leren daarover in een rondleiding in het 
plaatselijke museum. “Dit was een groot succes – de vergunninghouders vonden het leuk om te leren over de plek waar ze gaan 
wonen.” Een rode draad in het PVT is de persoonlijke ontmoeting. De gemeente Gennep heeft nu 133 statushouders en Anke gaat 
bij ze allemaal op bezoek. 

Gennep Vluchtelingenzorg is oorspronkelijk begonnen als goederendienst om de huizen van vergunninghouders in te richten. 
Vanuit de behoefte aan sociale contacten voor vergunninghouders is Gennep Vluchtelingenzorg ook sociale activiteiten gaan doen. 
Anke is bij Vluchtelingenzorg aan de slag gegaan met het opzetten van een netwerk van taalmaatjes en vrijwilligers. Later is daar 
het PVT bij gekomen. Inmiddels zijn er zo’n 70 vrijwilligers bij de stichting betrokken. 

Vrouwengroep
Eén keer per week komt een groep vrouwen bijeen  in Gennep. Het doel daarvan is om isolatie van vrouwen tegen te gaan. Iedere 
week komen gemiddeld 8 vrouwen langs. Er worden activiteiten 
gedaan, zoals spelletjes of het maken van brood. Tijdens deze bezighe-
den wordt er op een ontspannen manier over diverse onderwerpen 
gesproken, zoals opvoeding of besnijdenis. Anke: “Ik had verwacht dat 
vrouwenbesnijdenis een lastig onderwerp was om over te spreken, 
maar de vrouwen in de groep bespreken dit zonder veel moeite. 
Helaas blijven veel Syrische vrouwen nog thuis, terwijl ze het PVT wel 
leuk en interessant vinden. Het is me nog niet gelukt hen over te halen 
naar de vrouwengroep te komen.” 

Aida
De enige Syrische vergunninghouder in de vrouwengroep is Aida. Ze 
heeft de participatieverklaring recent ondertekend. Zij en haar vier 
kinderen wonen nu zes maanden in Nederland door gezinshereniging. 
Het PVT is Aida goed bevallen. Vooral de rondleiding in het museum 
vond ze interessant. Maar het aanspreken van een willekeurige buurt-
bewoner vond ze lastig. Ze is direct naar haar buurvrouw gegaan toen 
ze de opdracht kreeg. “Als moeder van vier kinderen moet ik nou 
eenmaal snel oplossingen bedenken!”

Het traject kwam volgens Aida wel iets te vroeg. Ze geeft aan dat ze 
meer tijd nodig heeft om de taal te beheersen, zodat ze echt kan 
beginnen met integreren. Aida: “Ik wil graag vrienden maken, maar 
daarvoor heb ik meer tijd nodig. Integreren in Nederland is moeilijk – 
niet alle Nederlanders staan open voor nieuwkomers. Ik denk wel dat 
dit makkelijker is in een dorp dan in een stad.” 

Al met al is Aida erg blij en dankbaar dat ze in Nederland is. Aida is optimistisch en wil graag op termijn op zoek naar een baan. 
Wat Aida verder van Nederland vindt? “Het eten hier vind ik niet heel lekker. Behalve beschuit met muisjes!”

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Anke Sonnemans van Vluchtelingenzorg Gennep via 
anke@gennep-vluchtelingenzorg.nl. 

mailto:anke@gennep-vluchtelingenzorg.nl


Vereniging van Nederlandse Gemeenten

27. Vrolijke ondertekening in gemeente Bronckhorst

Een feestelijk versierde boerderij in het Achterhoekse Zelhem is het decor van de ondertekening van de participatieverklaring in de 
gemeente Bronckhorst. Naast de boerderij wonen de vergunninghouders die het feest zelf bedachten én organiseerden. Vooraf-
gaand aan de ondertekening lezen de vergunninghouders de verklaring in het Nederlands voor. Spelende kinderen, tafels met een 
overvloed aan eten, aanwezige buurtbewoners, de burgemeester op bezoek, en muziek: een vrolijke afsluiting van het intensieve 
participatieverklarings- en inburgeringstraject dat de vergunninghouders hebben doorlopen.

In Bronckhorst worden het participatieverklaringstraject (PVT) en het inburgeringstraject integraal uitgevoerd. In het traject nemen 
de vergunninghouders 26 weken lang, acht dagdelen per week deel aan bijeenkomsten. Marc Boscha, beleidsadviseur voor het 
sociaal domein bij de gemeente Bronckhorst, vertelt erover. “Het traject wordt over het algemeen als intensief én positief ervaren. 
Het traject wordt uitgevoerd door drie aanbieders die ieder een eigen thema behandelen: taal, bewegen, en normen en waarden 
binnen onze Nederlandse maatschappij. Door deze integraliteit bundelen we de krachten en bereiken we een goed resultaat.” 

Het traject wordt interactief ingevuld. Marc: “Het is belangrijk om de vergunninghouders zoveel mogelijk te laten ervaren en niet 
alleen ‘college’ te geven. We zijn veel op excursie geweest, 
bijvoorbeeld naar het Openluchtmuseum en naar de Tweede 
Kamer.” De kernbegrippen uit de participatieverklaring zijn in deze 
bezoeken verweven. Aan de muren van de feestlocatie hangen 
lesmaterialen: posters met tekeningen en plaatjes van feestdagen, 
kleding, en andere onderwerpen die raakvlakken hebben met de 
waarden uit de verklaring. Op de vraag hoe vergunninghouders de 
Nederlandse waarden eigen kunnen maken,  antwoordt Marc dat 
het vooral belangrijk is dat zij hun eigen plek in de samenleving 
creëren. Tijdens het PVT worden ze bijvoorbeeld gestimuleerd om 
lid te worden van een vereniging. 

Esther ter Beek is eigenaar van Interbeek Support en uitvoerder 
van het PVT. Esther: “Ik maak veel gebruik van ervaringsleren. 
Daarvoor gebruik ik onder andere de materialen van ProDemos. 
Daarnaast ben ik veel met de vergunninghouders in gesprek, ook 
over lastige thema’s. We hebben het bijvoorbeeld over het 
homohuwelijk. Dat wordt over het algemeen wel gerespecteerd, 
maar lang niet altijd geaccepteerd. We voeren het gesprek 
daarover. Ook hebben we het over gebruiken in Nederland: op tijd 
komen, afspraken nakomen en de Nederlandse directheid, 
bijvoorbeeld.’’

De sfeer op het feest is gemoedelijk en ontspannen, het is duide-
lijk dat de vergunninghouders al veel mensen kennen. Ook bij het 
voorlezen van de ondertekening is duidelijk dat er flink is geïnves-
teerd in het leren van de taal. De gemeente Bronkhorst is zelf ook 
benieuwd of dit traject verschil maakt. Om de effecten inzichtelijk 
te maken, is er contact gezocht met een onderzoeksbureau. Zij 
gaan de mate van participatie als gevolg van het traject in kaart 
brengen. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marc Boscha van de gemeente Bronckhorst via 
m.boscha@bronckhorst.nl.
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28. Een les ‘democratische beginselen’ van de burgemeester

We spreken met Jaap Paans, burgemeester van gemeente Alblasserdam, en Inge Nieuwenhuis, beleidsmedewerker bij deze 
gemeente. De burgemeester heeft zelf een actieve rol in het participatieverklaringstraject (PVT) door met vergunninghouders in 
gesprek te gaan over de kernwaarden van de democratische rechtstaat. 

De visie van de burgemeester
Gemeente Alblasserdam is onderdeel van de Drechtsteden, een samenwerkingsverband van de gemeenten Alblasserdam, Dor-
drecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Binnen deze regio is Alblasserdam de kleinste gemeente 
(met 20.000 inwoners en 8,8 km²). De manier waarop vergunninghouders worden ontvangen, moet volgens de burgemeester de 
‘schaal’ van de gemeente weerspiegelen.
Paans: “Daarbij vind ik twee dingen belangrijk voor mijn rol als burgemeester: zorgen voor nieuwe verbindingen in het dorp, en 
mezelf verbinden aan de vergunninghouders en het PVT. Het eerste punt kan worden bereikt door vergunninghouders zoveel 
mogelijk te spreiden over de verschillende dorpskernen in de (Drechtsteden)gemeenten. Hierdoor kunnen zij zo goed mogelijk in 
contact komen met de lokale bevolking. Het tweede punt probeer ik te bereiken door meerdere keren in gesprek te gaan met de 
vergunninghouders. Een functie als burgemeester is voor vergunninghouders nog betekenisvoller dan voor autochtone Nederlan-
ders. Door te laten zien dat een burgemeester een bereikbaar persoon is, is de stap naar een gesprek over vrijheid veel makkelijker 
te maken. Deze investering is ook erg belangrijk voor de eventuele naturalisatie.”
Nieuwenhuis: “Je ziet dat de vergunninghouders en de burgemeester elkaar op een gegeven moment bij naam kennen. Al toen ze 
in de noodopvang zaten, kwam de burgemeester bij hen langs. Op deze manier was het PVT haast als een ‘reünie’ waar ze elkaar 
terugzagen.”

De inrichting van het PVT
Het PVT bestaat in Alblasserdam uit een workshop van twee dagdelen, met daarna een ondertekeningsmoment. Het eerste 
dagdeel wordt door VluchtelingenWerk verzorgd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de materialen van ProDemos. Het tweede 
dagdeel wordt door Vluchtelingenwerk en de burgemeester ingevuld. In dit dagdeel gaat het voornamelijk over de kernwaarden, 
de Grondwet, het staatsbestel en de betekenis daarvan. Ook hier wordt gebruikgemaakt van materiaal van ProDemos.

Paans: “Tijdens het gesprek probeer ik vooral veel vragen te stellen en naar eigen ervaringen te vragen. Het is belangrijk om niet 
alleen te zenden, maar juist open te staan voor ieders ideeën en meningen. Ik probeer vervolgens theoretische concepten, zoals de 
Grondwet, aan praktische voorbeelden te koppelen.”
In dit workshopdeel staat vooral het gesprek centraal. Daarbij gaan de vergunninghouders ook in kleine groepen uiteen om 
casuïstiek te bespreken. Met elkaar gaan ze in gesprek over concrete thema’s, bijvoorbeeld de dunne lijn tussen vrijheid van 
meningsuiting en discriminatie.”
Paans: “Tot nu toe heb ik gemerkt dat de gesprekken goed lopen als ik reeds het nodige vertrouwen heb opgebouwd. Dit kwam 
door mijn bezoeken aan de noodopvanglocatie. In de toekomst zal het wellicht nodig zijn om de nieuwe vergunninghouders 
voorafgaand aan de workshop op een informele manier te leren kennen.”

Naast de workshop
Nieuwenhuis: “Behalve de workshop besteden we ook aandacht aan de toeleiding naar (vrijwilligers)werk. Hiervoor hebben we con-
tact met de Sociale Dienst Drechtsteden. Ook proberen we in te spelen op verschillende signalen die we krijgen. Zo zijn we een 
workshop ‘samenwonen’ begonnen, om mensen te leren wat de sociale regels zijn omtrent het hebben van buren. 

Concrete tips
• Blijf veel herhalen, want het duurt even voordat hetgeen je zegt blijft

hangen. Herhalingen of overlap met andere trajecten (zoals maatschappe-
lijke begeleiding of inburgering) zijn niet erg.

• Een burgemeester is in de ogen van vergunninghouders echt een gezags-
drager. Dat biedt een goede mogelijkheid om als burgemeester een
actieve rol in het PVT te hebben en bij te dragen aan het realiseren van
verbinding tussen vergunninghouders en de lokale bevolking. Het succes in
Alblasserdam hangt wel samen met de schaal van de gemeente: in een
gemeente van circa 20.000 inwoners is het voor een burgemeester
werkbaar om deze rol in het PVT te hebben, in grotere gemeenten zal dit
lastiger zijn.

• Onbekend maakt onbemind. Geef vergunninghouders een stem door een
persbericht te plaatsen van een activiteit of verklaringsondertekening.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Inge Nieuwenhuis van de gemeente Alblasserdam via 
i.nieuwenhuis@alblasserdam.nl.
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29. Een soepele doorstroom in Horst aan de Maas

Pilot ‘Start met participeren’
Wethouder van Zorg en Participatie, Birgit op de Laak, vertelt in een YouTube-filmpje van Omroep Reindonk over het pilotproject 
‘Start met participeren’: https://www.youtube.com/watch?v=ADA6GYXZd-E. Deze pilot is gestart in april 2016. 

Wethouder Op de Laak vertelt dat het project is bedoeld om vergunninghouders te begeleiden naar werk door ze extra te onder-
steunen op het gebied van taal en werkervaring. Op de Laak: “Waarom zouden we met de vergunninghouders in Horst aan de 
Maas niet, net als met de Nederlandse werkzoekenden, een vraagverhelderingsgesprek houden? Zo kunnen we kijken of ze in staat 
zijn om snel aan het werk te kunnen als we het taalniveau wat opkrikken en werkervaringsplekken voor ze regelen.”

Met de komst van het participatieverklaringstraject (PVT) is besloten de workshop over kernwaarden en de ondertekening te 
integreren met het ‘Start met participeren’-traject. Het idee is, dat het PVT als rode draad door het traject ‘Start met participeren’ 
loopt.

De invulling en waarde van het PVT
We spreken met Lara Smit, coördinator van VluchtelingenWerk, en Frans Verhaag, beleidsmedewerker van de gemeente Horst aan 
de Maas. 
Het ‘Start met participeren’-traject kan gezien worden als een pré-inburgeringstraject: het bereidt de vergunninghouder voor op de 
inburgering. Het traject duurt acht weken, waarbij er zo’n 12 uur per week lessen zijn. Binnen het traject is aandacht voor verbete-
ring van het taalniveau, het kennismaken met (voorzieningen in) de gemeente, en het opdoen van werkervaring bij bedrijven of via 
vrijwilligersorganisaties. Ook wordt sinds kort eenmaal per week een sportactiviteit georganiseerd. Hierbij krijgen de vergunning-
houders informatie hoe het sporten in Nederland is georganiseerd via het verenigingsleven: dat je contributie moet betalen en dat 
er soms wordt verwacht dat je vrijwilligerswerk binnen de club verricht.

Frans: “Daarnaast wordt er gedurende een dagdeel gesproken over de Nederlandse kernwaarden. Hierbij wordt materiaal van 
ProDemos gebruikt. Belangrijk hierbij is dat de vergunninghouders de informatie ook in eigen taal meekrijgen, zodat ze het thuis 
nog eens kunnen doorlezen. Op deze manier blijft de informatie beter hangen. Als het nodig is, wordt de informatie voor de 
vergunninghouders nogmaals herhaald met vrijwilligers van VluchtelingenWerk. De vergunninghouders zijn erg positief over de 
workshop over kernwaarden. Ze vinden het bijzonder dat iedereen gelijke behandeling krijgt en de overheid voor je zorgt als je dit 
zelf niet kunt.”

Lara: “Ik vind het PVT van toegevoegde waarde, omdat het voor de vergunninghouders op deze manier snel duidelijk wordt wat er 
van hen wordt verwacht, en wat zij vervolgens van de samenleving kunnen verwachten. Daarnaast is extra aandacht voor taal, 
werkervaring en dagbesteding eigenlijk altijd winst. Bovendien is de toegevoegde waarde voor integratie ook al zichtbaar.” Frans 
vult aan: “We menen een trend te zien in het aantal vergunninghouders dat lid wordt van sport- en vrijetijdsverenigingen.”

Aandacht voor de overdracht met behulp van een uitstroomprofiel
Na acht weken ‘Start met participeren’ neemt de consulent van de gemeente het stokje van VluchtelingenWerk over om de 
inburgering te begeleiden. Hiervoor wordt een uitstroomprofiel opgesteld voor de vergunninghouder. Dit profiel is bedoeld om de 
consulent van de gemeente op de hoogte te brengen van de stand van zaken: wat de houding van de vergunninghouder is, op 
welke trede van de participatieladder hij zich bevindt en wat de doorgroeimogelijkheden zijn. Er wordt een duidelijk startprofiel 
gemaakt, met cv en indicatie van taalniveau. Als deze communicatie naar de gemeente goed verloopt, is dat volgens Lara en Frans 
een winstpunt voor verdere inburgering. 

Uitkomsten van evaluaties
Tijdens periodieke tussentijdse evaluaties wordt regelmatig besproken hoe het traject kan worden verbeterd. Zo wordt bijvoor-
beeld de communicatie tussen docenten en consulenten geëvalueerd. Ook is afgelopen maart tijdens een evaluatie besloten ‘Start 
met participeren’ te verkorten van 12 naar 8 weken, zodat het traject niet voortijdig hoeft te worden beëindigd omdat met inburge-
ring moet worden gestart. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat elke deelnemer nu eerst ‘Start met participeren’ volledig 
afrondt, voordat wordt begonnen met inburgeren. Een recente belemmering waar nog over wordt gesproken, is dat sommige 
vergunninghouders nog niet actief beginnen met integreren omdat ze nog wachten op gezinshereniging. 

Laatste tip
Frans: “Daar waar het gaat om vrijwilligerswerk: zoek een plek in de eigen woonomgeving van de vergunninghouder. Dit geeft 
iemand de gelegenheid om buurtbewoners te leren kennen.” Lara vult aan: “Zo vergroot je ook het draagvlak, omdat lokale 
inwoners dan zien dat vluchtelingen graag iets doen voor de gemeenschap.”

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Frans Verhaag van de gemeente Horst aan de Maas via 
f.verhaag@horstaandemaas.nl.

https://www.youtube.com/watch?v=ADA6GYXZd-E
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30. Een welkomsfeest en huiskamergesprekken in Gorinchem

In de gemeente Gorinchem is de ondertekening van de participatieverklaring tegelijk de start van de maatschappelijke begelei-
ding. De ondertekening vindt plaats in de trouwzaal van het stadhuis en de wethouder is hierbij aanwezig. Tijdens één van de 
ondertekeningsmomenten stapte Bassam al Hajali, sinds eind 2015 Nederland, op de wethouder af. Hij wilde graag, naast het 
formele traject, een moment van ontmoeting organiseren. Uit dit gesprek volgde de organisatie van een welkomsfeest voor vergun-
ninghouders én inwoners van Gorinchem.  

Participatieverklaringstraject in Gorinchem 
In de gemeente Gorinchem duurt het participatieverklaringstraject (PVT) twee dagdelen van elk drie uur. VluchtelingenWerk 
Zuidwest Nederland (locatie Gorinchem) voert het traject uit. Begeleider van de bijeenkomsten is Abraham Sharo, tolk bij Vluchte-
lingenWerk en zelf een ex-vluchteling uit Syrië. Hij geeft de bijeenkomsten in de moedertaal, om zo de begrippen uit de verklaring 
goed uit te kunnen leggen. Het eerste dagdeel van 
het PVT gaat over normen en waarden, het tweede 
dagdeel over de Nederlandse Grondwet. Abraham 
gaat het tijdens de bijeenkomsten vooral om 
verduidelijking van de verschillen tussen de 
samenlevingen. “Het is belangrijk om geen 
waardeoordeel te geven over de normen en 
waarden hier en in bijvoorbeeld Syrië. Ik leg hen uit 
hoe het hier werkt, zodat ze daar zelf een mening 
over kunnen vormen. We hebben daarover ge-
sprekken met elkaar.” 

Na de twee bijeenkomsten is er de mogelijkheid 
om dieper op de verschillende thema’s in te gaan. 
Daarvoor zijn er huiskamergesprekken in een 
gemoedelijke setting. Abraham begeleidt deze 
ook. “Syriërs en Eritreeërs zijn niet gewend om hun 
mening te geven. Hier is veel oefening voor nodig. 
Daarom hebben we een aanvulling op het partici-
patieverklaringstraject. In deze huiskamergesprek-
ken staat empowerment centraal.”  

Bassam 
Bassam al Hajali  heeft recent het PVT in Gorinchem afgerond. Hij heeft het traject als positief ervaren. Tijdens het traject blijken 
veel Nederlandse gewoonten voor vergunninghou-
ders compleet nieuw te zijn, bijvoorbeeld de 
openheid en directheid. Ook merkt Bassam dat er 
nog veel afstand is tussen de twee samenlevingen. 
Nederlanders en vergunninghouders hebben soms 
beperkte beelden over elkaar. Bassam, lachend: 
“Laatst vroeg iemand me of we in Syrië wel auto’s 
hebben, of dat we op kamelen rijden.” 

Om ontmoeting tussen Syriërs onderling én tussen 
Nederlanders te stimuleren, wilde hij graag meer 
doen dan alleen het PVT. “En het is een manier om 
de Nederlanders te bedanken voor de hulp die we 
hier krijgen.” Recent is het feest georganiseerd, 
waarbij Syriërs, Eritreeërs en Nederlanders samen 
kwamen om te eten, drinken en te dansen. Ook 
was de burgemeester aanwezig. Het feest was een 
groot succes, er is besloten er een jaarlijks evene-
ment van te maken voor alle nieuwkomers in de 
gemeente. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Wendy Springer van de gemeente Gorinchem via 
w.springer@gorinchem.nl.

De ondertekening in Gorinchem. Rechts staat Abraham Sharo.

Het welkomsfeest. De accordeonist is Bassam. 
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31. Koppeling tussen ontspanning en dialoog in Elburg

We spreken met Marja Klein van Stichting WIEL. Stichting WIEL is de welzijnsorganisatie van de gemeente Elburg. 
Het participatieverklaringstraject (PVT) in Elburg bestaat uit vijf dagdelen: workshops over de kernwaarden, kennismaking met de 
gemeente, en ter afsluiting de ondertekening van de verklaringen in aanwezigheid van de wethouder. 

De kennismaking bestaat uit verschillende interactieve activiteiten. Marja: “Het is belangrijk om 
het gezellig en informeel te houden. Er is een taalbarrière, dus je moet op andere manieren 
proberen de interactie te vinden.” Zo is een van de activiteiten een stukje rijden op een kletsfiets, 
een voertuig waar zeven mensen op kunnen fietsen en door één persoon wordt bestuurd. 
Daarnaast worden er ook tandems ingezet. Hierdoor leren de vergunninghouders de omgeving 
kennen op oer-Hollandse manier. Daarnaast krijgen zij ook een meer inhoudelijke rondleiding 
door de omgeving, waarbij een vrijwilliger informatie geeft over de cultuur, sfeer en geschiedenis 
van de vestingstad Elburg. Ook krijgen de vergunninghouders meteen een indruk van de verschil-
lende relevante organisaties, zoals de supermarkt, het wijkontmoetingscentrum en de biblio-
theek. Deze rondleiding wordt vertaald door tolken. 

Koppeling met kernwaarden
De activiteiten in de omgeving staan steeds in wisselwerking met de kernwaarden. Zo kwam de 
wijkagent langs om met de vergunninghouders in gesprek te gaan. Marja: “Vergunninghouders 
zijn gewend dat een politieman een autoritaire status heeft. Deze wijkagent zei: “Ik ben de 
wijkagent, je kunt naar me toekomen, geef me een hand.” Op deze manier maak je de opstap 
naar een gesprek over gelijkwaardigheid.” 

Ook was er in het eerste traject een ex-vluchteling betrokken die vertelde over zijn ervaringen 
met vluchten en integreren. Dit deed veel met de vergunninghouders, en zorgde voor een 
gesprek over de vrijheden die je in dit land hebt in vergelijking met het thuisland.

Tips en leerpunten
• Een ervaringsdeskundige bij het traject betrekken spreekt erg aan.
• Focus niet alleen op de belangrijkste dorpskernen, maar op alle kernen die voor vergunning-

houders van toepassing zijn (ook al gaat het maar om enkele personen die in die kern wonen).
• Denk aan de randvoorwaarden: regel oppas voor ouders zodat zij aandacht kunnen besteden aan het PVT.
• Ruim tijd in om het gesprek aan te gaan tijdens excursies en activiteiten, zodat je de koppeling kunt maken naar de kernwaarden.

Marja: “Wij ervaren het PVT als meerwaarde, omdat het voor intensiever contact met de vergunninghouders zorgt. Dit werkt beide 
kanten op: wij spreken ze sneller aan, en zij komen sneller naar ons als ze op zoek zijn naar vrijwilligerswerk of andere vormen van 
dagbesteding. Zo is de koppeling tussen vergunninghouders en het netwerk in de lokale samenleving makkelijker gemaakt.” 

Een sleutelorganisatie uitgelicht: de bibliotheek
Janny Bultman is medewerker van de Bibliotheek Noord-Veluwe. Janny: “In de bibliotheek zijn mogelijkheden voor vrijwilligerswerk 
voor mensen die niet op een reguliere manier een baan kunnen vinden. Daarnaast geven we een rondleiding door de bibliotheek 
aan vergunninghouders.” 
In de bibliotheek in Elburg zit ook het Taalpunt. Het Taalpunt is er voor iedereen die beter wil lezen, schrijven of spreken, en doet 
de bemiddeling naar taalondersteuning. Zo zijn er taaldocenten en taalvrijwilligers bij het Taalpunt aangesloten. Tijdens het 
Taalpuntspreekuur kunnen mensen langskomen om hun vraag te stellen. 
Janny: “Doordat we in hetzelfde gebouw zitten als Stichting WIEL, en vergunninghouders makkelijk kunnen binnenlopen, vermoed 
ik dat we laagdrempelig zijn voor vergunninghouders.”

Een tip om vergunninghouders aan het lezen te krijgen? Janny: “Wij bieden voor de jeugd een gratis lidmaatschap aan.” Voor 
vergunninghouders die Engelstalige boeken willen lezen, zijn er honderden Engelstalige e-books beschikbaar, dit is gratis voor 
leden van de Bibliotheek. 

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marja Klein van Stichting WIEL via marja.klein@wiel.nl.

De rondleiding door Elburg

Op de kletsfiets

Juli 2017
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