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TOEKOMSTTRAJECT  
 
Inleiding en Doelstelling 
Nieuwkomers/ statushouders die klaar zijn met hun Inburgering, maar nog onvoldoende 
taalvaardig en ‘arbeidsfit’ zijn, ondervinden vaak problemen bij het toetreden tot de 
arbeidsmarkt. Gebrek aan kennis over wederzijdse bedoelingen en verwachtingen maken 
veel nieuwkomers onzeker en passief. Een Toekomsttraject van TWiNburgering kan dan 
uitkomst bieden. Tijdens dit groepstraject voor 8-10 personen raken deelnemers beter 
toegerust om een succesvolle, duurzame stap naar de arbeidsmarkt te zetten. Een traject 
beslaat 8 weken. 
 

Doelgroep  
Nieuwkomers/ statushouders met een uitkering/ laag inkomen en minimaal Taalniveau A2. 
 

Inhoud traject 
De deelnemers krijgen 2 dagdelen per week les in een groep van 8-10 personen. 
Tijdens het traject wordt ingezet op de volgende doelstellingen: 
1. Ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid en sociale vaardigheden (werk 

gerelateerd) 
2. Advisering over (zelf)studie via o.a. bibliotheek, ‘social media’, websites, apps 
3. Kennisvergroting m.b.t. onze economie en werken in het algemeen: het belang en de 

gevolgen van werken (bijv. ook voor uitkering en toeslagen, in samenwerking met de 
gemeente) 

4. Informatieverstrekking over relevante vacatures met inschakeling van werkgevers. 
5. Informatieverstrekking over relevante opleidingen (kiezen, aanmelden, financiering) 

evt. in samenwerking met UAF en/of opleidingsinstituten. 
6. Activering van de cursist en timemanagement 
7. Het maken van een persoonlijk stappenplan met doelstellingen*. Hierin worden ook de 

doelstellingen* van de klantmanager meegenomen. 
8. Een start maken met de uitvoering van het persoonlijk plan aan het einde van  het 

traject (maatwerk) 
*Doelstellingen kunnen zijn: 
a.  aansluitend een taalstage doen (kan via TB) 
b.  starten in een proefplaatsing (met evt. taal op de werkvloertraining van TB) 
c.  solliciteren met een (geactualiseerd) CV (kan met hulp van TB) 
 
Tijdsduur: 2 dagdelen per week gedurende 8 weken  (m.u.v. schoolvakanties) 
Aantal deelnemers: 8-10 personen per traject 
Aanmeldingen: via klantmanagers van gemeenten  
Startmomenten: voorjaar en najaar (bij voldoende aanmeldingen) 
Eindresultaat: cursisten zijn na het Toekomsttraject taalvaardiger, zelfredzamer, sociaal 
vaardiger, meer gemotiveerd en toegerust om een vervolgstap te zetten naar een taalstage 
of werk. Deelnemers en klantmanagers zijn tot nu toe zeer tevreden over de bereikte 
resultaten. 
Maatwerk: ieder maakt een eigen plan, afgestemd op de eigen situatie, mogelijkheden en 
ambities. 
Rapportage via contact met de doorverwijzer/ klantmanager. TWiNburgering trekt aan de 
bel als er onoplosbare problemen opdoemen. Deelnemers ontvangen na afloop een 
Certificaat en de Gemeente (klantmanager) krijgt per deelnemer een eindrapportage met 
een verslag van de bereikte resultaten en een advies. 
Kosten: € 800,-  per deelnemer inclusief alle kosten. 
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