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Voorbeelden uit plannen van aanpak 
participatieverklaringstraject 

Vrijwel alle gemeenten hebben de afgelopen tijd een plan van aanpak ingediend voor het uitvoeren van het 

participatieverklaringstraject (PVT). In deze plannen wordt het PVT op verschillende manieren aangepakt. In 

deze factsheet beschrijven wij vijf thema’s die door gemeenten op verschillende manieren zijn uitgewerkt. We 

willen hiermee verschillende werkvormen laten zien.

Een aantal van de voorbeelden is uitgewerkt en opgenomen in de VNG Databank Praktijkvoorbeelden: 

https://praktijkvoorbeelden.vng.nl. 

Wilt u meer informatie over de voorbeelden? Neem dan contact op met de accountmanagers van het Onder-

steuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) via otav@vng.nl. Zij kunnen u in contact brengen 

met de desbetreffende gemeente. 

1 Betrokkenheid lokale gemeenschap 
Waar gemeenten de lokale gemeenschap betrekken bij het PVT, gebeurt dit vooral in vormen gericht op par-

ticipatie en kennismaking met de buurt en de lokale samenleving. Zo wordt bijvoorbeeld het inschakelen van 

een taalmaatje, coach of buddy regelmatig beschreven. Dit kunnen buurtbewoners zijn of mensen die via de 

bibliotheek worden ingeschakeld. Gemeenten geven ook vaak een rol aan buurtbewoners en vrijwilligers bij het 

organiseren van een uitstapje. Maatschappelijke organisaties en werkgevers worden vooral betrokken bij een 

(werk)bezoek van vergunninghouders. 

https://praktijkvoorbeelden.vng.nl
mailto:otav@vng.nl


Voorbeelden

• Iedereen doet mee in Maassluis. Diverse lokale maatschappelijke organisaties zoals scholen, kerken en de 

Voedselbank worden betrokken in het integratieproces, door iedereen een bijeenkomst of onderdeel ervan te 

laten organiseren. 

• Goede Buur in Winterswijk. Het is de bedoeling dat iedere vergunninghouder binnen vier weken na huisves-

ting een maatje krijgt toegewezen waarmee men een vriendschappelijke band opbouwt.

• Thuis in Woudenberg. Woudenberg ziet de participatie en integratie van nieuwe inwoners (vergunninghou-

ders) als een taak van de hele samenleving. Daarom organiseerde de gemeente een themabijeenkomst om 

met inwoners in gesprek te gaan over hoe ze mensen konden opnemen in de Woudenbergse samenleving. 

Inwoners en professionals konden daar over dit thema hun ideeën melden, vragen stellen en suggesties doen 

voor acties.

• Aanvullende workshop in Zaanstad. Deze volgt op de inleidende workshop PVT. Deelnemers maken aan de 

hand van de sociale kaart van Zaanstad in een workshop van één dagdeel kennis met het bestaande netwerk 

in de gemeente. Alle deelnemers gaan met de wijkmanager de wijk in en maken kennis met verschillende 

organisaties in de wijk, van (vrijwilligers)werk en sportverenigingen tot zorgaanbieders en buurtinitiatieven.

2 Rondleiding of uitstapje als onderdeel van het PVT
Het overgrote deel van de gemeenten richt zich bij de inrichting van een rondleiding of uitstapje op praktische 

bewegwijzering en kennismaking met maatschappelijke organisaties. In een aantal gevallen wordt er ook een 

uitstapje georganiseerd naar cultureel erfgoed, culturele organisaties of organisaties die aandacht besteden aan 

normen en waarden. In het geval van cultureel erfgoed wordt bijvoorbeeld een historische tour door de gemeen-

te georganiseerd, een bijeenkomst in een cultureel centrum of een bezoek aan een (lokaal) museum. De gedachte 

daarbij is om vergunninghouders kennis te laten maken met de Nederlandse gebruiken en de lokale samenleving 

en hen daar wegwijs in te maken. Om aandacht te besteden aan normen en waarden, organiseren gemeenten 

bijvoorbeeld aanvullende (gespreks)bijeenkomsten over thema’s als respect en omgaan met elkaar.
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• Kennismaken met Elburg. Naast twee dagdelen waarin het PVT wordt behandeld, organiseert Elburg ook 

twee dagdelen waarbij de vergunninghouders kennismaken met Elburg lokaal. De vergunninghouders krijgen 

een rondleiding/kennismaking met de wijken en de bijbehorende voorzieningen zoals sportverenigingen, 

bibliotheek en wijkontmoetingscentra.

• Koppeling theorie en praktijk in Asten. Doel is, om na de behandeling van onderwerpen een bezoek te bren-

gen aan een organisatie zodat voor vergunninghouders meteen zichtbaar wordt hoe het onderwerp in de 

praktijk tot uiting komt. Voorbeeld: voor het onderwerp ‘cultuur/historie’ wordt een bezoek gebracht aan een 

museum, bij ‘onderwijs’ aan een brede school en de bibliotheek, bij ‘verkeersveiligheid’ aan een fietsenmaker 

en bij ‘milieu’ aan de milieustraat.

• Werkbezoeken in Súdwest Fryslân. In een aanvullende module worden workshops gegeven en werkbezoeken 

afgelegd, gericht op de samenleving en de mogelijkheden van participatie van vergunninghouders. Vertegen-

woordigers van maatschappelijke organisaties (gemeentebestuur, het ROC, de bibliotheek, GGD etc.) wordt 

gevraagd om gastlessen te geven. 

3 Inzet ex-vluchtelingen
Een aantal gemeenten geeft in het plan van aanpak PVT aan dat de hulp van voormalig vluchtelingen, of vergun-

ninghouders die al langer in Nederland wonen, wordt ingezet in het PVT. In veel gevallen worden deze mensen 

als tolk ingezet zodat men een goed beeld kan krijgen van de betekenis van de begrippen in de participatiever-

klaring. Ook worden vergunninghouders die al geruime tijd in Nederland wonen, ingeschakeld in het kader van 

participatie; dat heeft als voordeel dat men elkaar kan helpen om wegwijs te worden in de Nederlandse en de 

lokale samenleving.

Vereniging Van nederlandse gemeenten
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• Roosendaal. De gespreksleiders bij de aanvullende modules PVT hebben bij voorkeur een vluchtelingenachter-

grond zodat de modules in de eigen taal kunnen worden aangeboden. Zij worden ondersteund door vrijwilli-

gers met een vluchtelingenachtergrond die tijdens de trajecten worden opgeleid tot zelfstandige gesprekslei-

ders. Zo draagt het PVT ook bij aan de arbeidsdeelname van vergunninghouders.

• Uithoorn. Gespreksleiders worden bij het geven van de workshops ondersteund en bijgestaan door ex-vluchte-

lingen die hun ervaringen over de do’s en don’ts delen.

• In Borssele worden getrainde gespreksleiders gekoppeld aan ondersteunende vrijwilligers met ervaring in het 

leiden van gesprekken. Bij voorkeur hebben de gespreksleider en de vrijwilliger allebei een vluchtelingenach-

tergrond. 

4 Koppeling PVT en cultuur
Diverse gemeenten maken in het plan van aanpak expliciet een koppeling tussen het PVT en cultuur. Het gaat 

hierbij om aandacht voor de (lokale) cultuur, zoals (lokale) feesten en gebruiken en/of culturele voorzieningen 

(bijvoorbeeld bibliotheek, theater en musea).

Voorbeelden

• In de Tussenvoorziening in Tynaarlo wordt aandacht geschonken aan kennisontwikkeling van de Nederlandse 

en regionale geschiedenis en cultuur door middel van workshops. Deze bijeenkomsten zijn onderdeel van een 

verdiepende module met onder andere een meet and eat met de buurt, een gesprek over omgangsvormen 

en een kennismaking met de lokale samenleving. Voor het historische deel worden de plaatselijke historische 

verenigingen betrokken. Daarnaast wordt er in samenwerking met lokale vrijwilligers aandacht besteed aan 

onderwerpen die van belang zijn voor het participatieproces in Nederland zoals: verkeer en verkeersdeelna-

me, reizen met het openbaar vervoer, kennismaking met de buren en religie in Nederland.

• In Zoeterwoude (in samenwerking met de Leidse regiogemeenten) vormt hier het Gesprek een belangrijk on-

derdeel van het maatwerkprogramma voor vergunninghouders. Binnen het Gesprek wordt aandacht besteed 

aan wat cultuur is met als doel het ontwikkelen van een intercultureel besef door te leren zien en begrijpen 

dat iedereen leeft en werkt binnen de gewoonten, verwachtingen en manier van denken van de eigen cul-

tuur.

• In Emmen wordt veel gedaan om de vergunninghouders te laten wennen aan de Nederlandse cultuur. Om de 

cultuur en historie van Nederland te leren kennen worden in de workshops historische films getoond, bijvoor-

beeld over de watersnoodramp in 1953.

5 Interactieve kennisoverdracht centraal
Bijeenkomsten als inleidingen op het PVT en aanvullende workshops worden voor diverse gemeenten interactief 

ingericht. Ze willen op die manier het gesprek aangaan over maatschappelijke thema’s, over normen en waarden, 

over hoe om te gaan met verschillen in de samenleving; en ze willen op die manier oefenen met burgerschaps-

vaardigheden. Deze vorm wordt door gemeenten bewust gekozen om de informatievoorziening niet eenrich-

tingsverkeer te laten zijn, maar de vergunninghouders ook zelf te betrekken. Met als bedoeling dat opgedane 

kennis beter beklijft. 
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• De gemeente Soest biedt binnen het PVT een verdiepend traject van vier dagdelen aan. Hierin wordt nader 

ingegaan op de afzonderlijke kernwaarden gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid en het begrip participatie. 

In een groepsgesprek gaan deelnemers op basis van eigen ervaringen met elkaar in gesprek.

• In gemeente Leudal wordt gestart met een persoonlijk gesprek met de vergunninghouder. Tijdens dat gesprek 

wordt dieper op de begrippen van de participatieverklaring ingegaan. De vergunninghouder krijgt daarna 

ook een huiswerkopdracht mee: wat in de verklaring wordt niet begrepen en wat wel? Op deze manier wil de 

gemeente er zeker van zijn dat iedere vergunninghouder snapt wat hij/zij ondertekent.

Vereniging Van nederlandse gemeenten
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