TWiNburgering
PARTICIPATIEVERKLARINGSTRAJECT (PVT)
Inleiding en Doelstelling
Het participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen
voor statushouders vanaf 18 jaar, die op of na 1 oktober 2017 inburgering plichtig zijn
geworden.
Het doel van het traject is dat deelnemers na afloop gemotiveerd de Participatieverklaring
ondertekenen.
TWiNburgering voerde vanaf 2016 tot begin 2020 workshops voor dit traject uit in opdracht
van de gemeenten Gooise Meren en de HBEL-gemeenten in samenwerking met
Vluchtelingenwerk.
Vanuit deelnemers, gemeenten en tolken ontving TWiNburgering positieve reacties over
zowel de (steeds geactualiseerde) inhoud van haar workshops, als de wijze van overdracht.
In de workshops krijgen deelnemers een zo volledig mogelijk beeld van de cultuur, regels
en kansen in Nederland. Als jurist en voormalig opleider in de sociale zekerheid weten
Ellen en Evelyn van TWiNburgering veel over rechten en plichten in Nederland.
Daarnaast kunnen zij vanuit hun ervaring en drive mensen goed enthousiasmeren voor
participatie.
Na afloop van het traject weten statushouders niet alleen beter wat er in Nederland van
hen wordt verwacht, maar voelen zij zich ook sterker en gemotiveerder om aan de slag te
gaan. Een belangrijke voorwaarde voor duurzame participatie.
Als netwerkers kennen Ellen en Evelyn veel mensen, organisaties en bedrijven die hulp en
kansen bieden aan nieuwkomers (voor taal leren, activiteiten en (vrijwilligers-) werk). En bij
aanvang van elk nieuw traject verkennen zij de mogelijkheden van dat moment.
Wanneer de statushouder aan het eind van het traject de Participatieverklaring
ondertekent, onderschrijft hij/zij gemotiveerd de Nederlandse kernwaarden én belooft te
gaan meedoen in onze samenleving. TWiNburgering vindt dit een belangrijk moment en
organiseert daarom aan het eind een feestelijke bijeenkomst, waarbij een wethouder wordt
uitgenodigd.
In samenwerking met de gemeente en andere spelers creëert TWiNburgering met haar
Participatieverklaringstraject zo een belangrijke brug naar de lokale samenleving.
Doelgroep
Inburgering plichtige nieuwkomers, die zich na 1 oktober 2017 vestigen in een gemeente,
krijgen vanuit deze gemeente een participatieverklaringstraject (PVT) aangeboden ter
voorbereiding op de ondertekening van de Participatieverklaring. Gemeenten moeten het
PVT binnen de verplichte termijn aanbieden, kandidaten uitnodigen en registreren en
zorgdragen voor de officiële waarde- documenten.
Productbeschrijving
4 Workshops van elk 3 uur (in totaal 12 uur) over de Nederlandse Kernwaarden VRIJHEID,
GELIJKWAARDIGHEID en SOLIDARITEIT en Informatie over PARTICIPATIE in de PRAKTIJK,
waarin o.a. aandacht voor de Nederlandse economie, staatsinrichting, rechten en plichten,
Sociale Zekerheid, gezondheid, uitkeringen en leningen, alles rondom de
bijstandsuitkering, studiemogelijkheden, diploma(waardering), (vrijwilligers)werk en werk
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vinden. In overleg met de opdrachtgever wordt de inhoud van de workshops ingevuld en
kan ook een praktische component (voorzieningenmarkt of excursie) worden
georganiseerd.
TWiNburgering maakt in haar workshops op verzoek gebruik van gekwalificeerde tolken.
Tijdsduur: 4 dagdelen, in te plannen op verzoek en in overleg met de opdrachtgever.
Aantal deelnemers: Minimaal 4 en maximaal 15 personen per traject, afhankelijk van
instroom en termijn waarbinnen de ondertekening moet plaatsvinden.
Aanmelding door de gemeente, waarbij naam, woonplaats (i.v.m. factuur) en taal (i.v.m. in
te schakelen tolken) worden doorgegeven en contact wordt gehouden t.b.v. de organisatie
door TWiNburgering
Startmomenten: Op verzoek, bij voldoende kandidaten (per taalgroep)
Eindresultaat: de deelnemer tekent de Participatieverklaring na deelname aan alle
workshops. Hij/zij is dan goed voorbereid op het leven in Nederland en de nieuwe
woongemeente, weet wat zijn/haar rechten en plichten zijn en kent de voorzieningen die
hem/haar kunnen helpen.
Maatwerk: Voorafgaand aan elk traject worden van belang zijnde ontwikkelingen in de
maatschappij, de politiek en omgeving verkend en zo nodig meegenomen in de
workshops (denk aan de arbeidsmarkt, nieuwe opleidingen, regelingen en wetten, maar
ook nieuwe voorzieningen en activiteiten in de buurt).
Kosten
€ 215,- p.p. per Traject.
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