
  TWiNburgering  

 

TWiNburgering                                               Inschrijving KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland: 32130224 
Zwarteweg 13                                                                                                            Bankrekening Rabobank 1425.77.855 
1405 AA Bussum                                                                                                                             www.twinburgering.nl 
info@twinburgering.nl                 

INDIVIDUEEL MAATWERKTRAJECT          
 
Inleiding en doelstelling 
Door de nieuwe wet Inburgering komen er meer taken bij de gemeenten te liggen. Dat 
betekent dat meer tijd en aandacht gegeven moet worden aan statushouders. Binnen 
deze groep is een deel niet in staat om de taal snel te leren en te starten met een opleiding 
of werk. Ook zijn nog veel nieuwkomers, die onder de oude wet vallen, niet in staat om hun 
weg te vinden.  

Bij de toch al grote klantenbestanden betekent dit extra druk op medewerkers van 
gemeenten om vooral de kwetsbare nieuwkomer goed te begeleiden in een (leer)traject 
naar participatie of (betaald) werk. 

TWiNburgering kan gemeenten ontzorgen door statushouders in de bijstand op te pakken 
en te begeleiden naar participatie en/ of (betaald) werk.  

Doelgroep 
Statushouders/ nieuwkomers in de bijstand die: 
- Onvoldoende in beeld zijn bij de gemeente 
- Hun (taal)kennis en vaardigheden moeten  verbeteren om te kunnen  deelnemen 

aan activiteiten, een opleiding of werk (Participatie). 
 
 Voorwaarde is dat met de kandidaat communicatie in eenvoudig Nederlands of Engels 
mogelijk is. 
 
Productbeschrijving 
Na ontvangst van de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een eerste 
kennismaking. Hierna vindt een uitvoerige intake plaats met behulp van onze 4-T- 
methode. 
Vervolgens heeft TWiNburgering wekelijks contact met de kandidaat over afspraken en 
opdrachten.  
In sommige gevallen is eerst praktische hulp nodig om randvoorwaarden te creëren 
(bijvoorbeeld kinderopvang, aanschaf fiets of laptop). Dit wordt in overleg met de 
klantmanager geregeld. 
We maken realistische afspraken met de kandidaat over op te pakken activiteiten. Dit 
kunnen lessen zijn om verschillende vaardigheden te ontwikkelen of bijvoorbeeld 
deelname aan activiteiten of contact met Nederlanders.  
 
Werkwijze 

• De klantmanagers melden volgens het Aanmeldingsformulier een kandidaat aan 
bij TWiNburgering  

• Vanuit TWiNburgering en de klantmanager wordt efficiënt en effectief 
gecommuniceerd. Bereikbaarheid  en reactiesnelheid zijn daarbij belangrijke 
aandachtspunten. 

• Het is mogelijk de kandidaat nog  enkele maanden nazorg te bieden voor een 
aangepast  lager tarief. 

• Na 3 maanden en na afronding van het traject wordt door TWiNburgering  per 
kandidaat een beknopte schriftelijke rapportage met advies opgeleverd aan de 
klantmanager.  

• Facturering vindt maandelijks na afloop plaats.  
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Tijdsduur: minimaal 3 maanden, daarna is in overleg verlenging mogelijk. 
 
Aantal deelnemers: in overleg  
 
Aanmelding Gemeenten kunnen kandidaten aanmelden via het Aanmeldingsformulier. 
 
Startmomenten: Op verzoek en afhankelijk van beschikbaarheid. 
 
Eindresultaat: 
- Daadwerkelijke problemen, belemmeringen en mogelijkheden van de aangemelde 

kandidaten zijn helder in beeld gebracht en waar mogelijk opgelost. 
- Er zijn maatwerkoplossingen geboden, waardoor minimaal 1 trede-verhoging op de 

VNG-Participatieladder is gerealiseerd . 
 

Kosten: De kosten per traject zijn € 483,33 per maand (€ 1450,- per 3 maanden en € 2400,- 
per 5 maanden). Nazorg kost € 120,- per maand. 
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