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Uw kenmerk: - Centraal orgaan opvang asielzoekers 
T.a.v. Unit administratie & inkoop/GRS 
Postbus 3002 
2280 ME RIJSWIJK Ons nummer: u16.008012 

Telefoon: 14 0515 

Sneek, 25 augustus 2016 

Onderwerp: Plan van aanpak 
Participatieverklaringstraject 

Geachte heer/mevrouw, 

In het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom is overeengekomen dat gemeenten gaan zorgen 
voor een intensievere begeleiding en integratie van vergunninghouders, en dat de gemeenten 
vergunninghouders een participatieverklaringstraject gaan aanbieden. De tegemoetkoming voor 
gevestigde vergunninghouders werd daarvoor verhoogd van 1000 naar 2370 euro. 

Om in aanmerking te komen voor deze verhoogde tegemoetkoming moeten gemeenten voor 1 
september een plan van aanpak indienen. 
Hierbij ontvangt u het plan van aanpak van de gemeente Südwest-Fryslan. 

Heeft u vragen over het plan van aanpak dat kunt u contact opnemen met de heer N.J. de Jong, 
telefoon: 0515 489419, email: n.dejong@sudwestfryslan.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Mw. S. van Gent, 
wethouder. 

Bijlage(n): 
Plan van aanpak Participatieverklaringstraject 

IBAN NL42BNGH0285149431 
KvK nr. 51791811 
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Plan van aanpak Participatieverklaringstraiect  

Inleiding 
Om in aanmerking te komen voor het verhoogde budget voor maatschappelijke begeleiding dienen 
gemeenten een Plan van Aanpak ten behoeve van het Participatieverklaringstraject op te stellen. 
De gemeente Südwest-Fryslan maakt graag gebruik van dit aanbod en geeft onderstaand aan hoe het 
Plan van Aanpak eruitziet. 

De vormgeving van het Participatieverklaringstraject 

Bij het opzetten van het traject hebben we gebruik gemaakt van de aanbevelingen van de VNG. 

Het participatieverklaringstraject is opgebouwd uit 3 modules: 
a. Introductiemodule (2 dagdelen) 

In deze module wordt de Participatieverklaring toegelicht en wordt de betekenis van de vier 
kernwaarden besproken: vrijheid, gelijkheid, solidariteit, en participatie. In een workshop wordt 
verduidelijkt op welke wijze deze kernwaarden tot uiting komen in de Nederlandse samenleving. 

b. Verdiepende module (4 dagdelen) 
In de verdiepende module worden de vier kernwaarden verder uitgewerkt en geplaats in het kader 
van de grondwet, democratie en het verbod op discriminatie. 

Wat is de persoonlijke betekenis van deze kernwaarden voor de vergunninghouder, waarin 
verschillende deze met de waarden in het land van herkomst, hoe geeft de vergunninghouder zelf 
inhoud aan deze kernwaarden? Vervolgens wordt het gesprek aangegaan over de kernwaarden, het 
verwoorden van de eigen waarden en normen, en het omgaan met kernwaarden van anderen 

c. Aanvullende module (6 dagdelen) 
In de aanvullende module worden workshops gegeven en werkbezoeken afgelegd, gericht op de 
samenleving en de mogelijkheden van participatie. Vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties (gemeentebestuur, het ROC, de bibliotheek, GGD, e.d.) worden gevraagd om gastlessen 
te geven. De deelnemers gaan bezoeken afleggen aan het gemeentehuis, de bibliotheek en andere 
voorzieningen/instellingen zoals een wijkgebouw en een buurtvereniging. 

Stichting Vluchtelingenwerk, die ook de maatschappelijke begeleiding al jaren naar tevredenheid 
voor ons uitvoert, gaat het traject verzorgen. De modules a en b worden in workshop vorm gegeven 
door een beroepskracht. Module 3 wordt georganiseerd door een beroepskracht en gegeven door 
speciaal hiervoor opgeleide vrijwilligers. 

Afsluiting; 

We sluiten het traject af met het tekenen van de participatieverklaring op het gemeentehuis. 

Tijdsplanning participatieverklaringstraject 
In de eerste vijf maanden van 2016 zijn 45 vergunninghouders van 16 jaar of ouder in de gemeente 
Südwest-Fryslan komen wonen. Het participatieverklaringstraject moet in de Nederlandse taal 
worden verzorgd. Het is daarom raadzaam om niet te vroeg, maar wel binnen een jaar met het 
participatieverklaringstraject te beginnen. 
De intensieve maatschappelijke begeleiding, die begint op het moment dat de vergunninghouder 
zich in de gemeente heef gevestigd, wordt afgesloten met dit participatieverklaringstraject. 
In oktober zullen drie groepen van 15 deelnemers starten. De 3 modules worden in een periode 
van drie maanden doorlopen. 

Positionering van het participatieverklaringstraject 
Het Participatieverklaringstraject is onderdeel van maatschappelijke begeleiding. De andere 
onderdelen van de maatschappelijke begeleiding zijn praktische hulp (bij wonen, werk, uitkering), 
ondersteuning bij de start van de inburgering en het stimuleren van participatie en integratie. 



De maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders (hierna te noemen VH-ers) wordt in de 
gemeente Südwest-Fryslan sinds jaar en dag uitgevoerd door de lokale afdeling van de Stichting 
Vluchtelingenwerk. Andere maatschappelijke organisaties zoals Humanitas en de stichting Present 
worden waar nodig hierbij betrokken. 
De stichting Vluchtelingenwerk heeft in Sneek een regiokantoor met 3 betaalde krachten onder
steund door gespecialiseerde vrijwilligers en stagiaires. De individuele begeleiding van VH-ers wordt 
gedaan door een zestigtal vrijwilligers. 

Vluchtelingenwerk heeft speciale werkafspraken met de gemeente, sociale zaken en de 
Belastingdienst waardoor praktische zaken zoals de aanvragen voor uitkeringen, leningen, en zorg
en woontoeslagen versneld worden afgehandeld. Dankzij deze speciale afspraken kan 
Vluchtelingenwerk pro-actief werken. De praktische hulp start al voordat de VH-er de toegewezen 
woning komt bezichtigen. 

Met intensieve maatschappelijke begeleiding worden problemen zoveel mogelijk voorkomen. Zo 
assisteert de vrijwilliger de eerste negen maanden de VH-er bij het internetbankieren en bij het 
aangaan van financiële verplichtingen. Ook krijgt de VH-er een cursus omgaan met geld. Onze 
gemeente kent zodoende vrijwel geen VH-ers met financiële problemen. 
Verder assisteert de vrijwilliger de VH-er bij de een keuze voor een huisarts en een tandarts. 
Belangenrijk aandachtspunt is een goede uitleg over hoe in Nederland de toegang tot de medische 
en sociale zorg is geregeld. 
Wanneer de VH-er van DUO een verzoek heeft gekregen om een inburgeringscursus te gaan volgen, 
dan assisteert de vrijwilliger van Vluchtelingenwerk de VH-er bij het maken van een keuze uit de 
vier aanbieders die in de gemeente Südwest-Fryslan actief zijn (ROC Friesland college. Capabel 
Taal, Stavoor, en Vluchtelingenwerk). 

De vrijwilligers zijn veelal woonachtig in de dorpen en steden waar relatief veel VH-ers wonen. Zij 
kennen de sociale kaart van de woonomgeving. Uitgaande van de wensen van de VH-er ten aanzien 
van hobby, sport, studie en werk introduceert de vrijwilliger de VH-er bij culturele en 
maatschappelijke organisaties, bij wijk- en sportverenigingen, e.d. Het doen van vrijwilligerswerk 
wordt gestimuleerd. Bij deze maatschappelijke introductie komen de kernwaarden van het 
participatieverklaringstraject ook weer tot uiting. 

Taalverwerving 
Bij de taalverwerving spelen Digi-taalhuizen een belangrijke rol. Het Digi-taalhuis in Sneek wordt 
uitgebreid. In de week van de Alfabetisering (de tweede week van september) worden in de 
bibliotheek van Bolsward een volwaardig Digi-taalhuis en in Workum een kleinere digi-taalhuis 
geopend. Later dit jaar worden kleine Digi-taalhuizen geopend in de bibliotheken in Makkum en 
Koudum. In deze Digi-taalhuizen kunnen VH-ers die een inburgeringscursus volgen huiswerk
begeleiding krijgen. De vrijwilligers van het Digi-taalhuis worden hier ook in getraind. Hiermee 
wordt het leren van de Nederlandse taal versneld. 

Het participatieverklaringstraject wordt afgesloten met module 3 met daarin workshops en werk
bezoeken. Met deze module wordt aangesloten op leer- en werktrajecten die hieronder beschreven 
zijn. 

ROC Friesland college 
Dit ROC ontwikkelt momenteel een beroeps- en scholingskeuzeprogramma voor VH-ers. 
Stap 1 is een talentenscan in diverse talen waarmee de VH-er, nog voor hij de Nederlandse taal 
goed beheerst, kan laten blijken waar zijn kwaliteiten liggen. 
Fase 2 is een individueel oriëntatieprogramma gericht op werk en scholing, onder begeleiding van 
een coach. 

Fase 3 is een werk- en scholingsadvies van de coach - met een stappenplan. 

VIP 
Vluchtelingenwerk organiseert de cursus VIP; Vluchtelingen Investeren in Participeren. Dit is een 
traject met een serie workshops waarin VH-ers zich oriënteren op de Nederlandse arbeidsmarkt, en 
ook leren hoe een CV te maken, en hoe zich te presenteren bij een werkgever. 



Werk-leerproject regionale ondernemers. 
De commissie onderwijs van de ondernemersfederatie Zuidwest Friesland en HIS (Handel en 
Industrie Sneek) heeft aangeboden dat VH-ers bij bedrijven in de regio stage kunnen lopen, dan wel 
dat VH-ers die in eigen land ondernemer waren begeleiding kunnen krijgen richting ondernemer
schap in Nederland. 
Het reïntegratiebedrijf Pastiel heeft aangeboden om dit initiatief mee vorm te geven, waar nodig 
de VH-er te testen, de match met de werkgever te maken, enz. 

Op bovenstaande wijze geeft de gemeente Südwest-Fryslan invulling aan het 
participatieverklaringstraject en de intensieve maatschappelijke begeleiding. Door deze aanpak 
willen we bereiken dat de vergunninghouder zo snel mogelijk een zelfstandige en volwaardige 
plaats in onze samenleving inneemt, onder andere door onze kernwaarden te delen, de taal te 
beheersen en te participeren. 

Wethouder Stella van Gent 


