TWiNburgering
MODULE ARBEIDSMARKT en PARTICIPATIE (MAP)
Inleiding en Doelstelling
De Module Arbeidsmarkt en Participatie is vanaf 1 januari 2022 een verplicht onderdeel van
het inburgeringsexamen voor statushouders en bevat de volgende 8 thema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beroepenoriëntatie
Realistisch beroepsbeeld
Beroepskansen
Beroepscompetenties
Werknemerscompetenties
Opbouwen Netwerk
Werkcultuur
Vinden Werk

Doelgroep
Inburgering plichtige nieuwkomers, die vanaf 1 januari 2022 inburgering plichtig worden.
Productbeschrijving
Tijdens het MAP-traject komen bovengenoemde 8 thema’s aan bod, maar de Module
wordt op maat gemaakt en verzorgd in overleg met onze opdrachtgever/de gemeente.
Er zal worden ingezoomd op de individuele kansen van de deelnemers, het ‘presenteren
van jezelf ‘en netwerken. De deelnemers gaan kennismaken met diverse aanbieders van
werkplekken die voor hen interessant zijn.
Aan het eind kunnen we per persoon een advies geven over een geschikte stage,
werkervaringsplaats, of (vrijwilligers-)werk (en kunnen hierin eventueel bemiddelen).
De Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) kan worden aangeboden in combinatie
met het PARTICIPATIEVERKLARINGSTRAJECT (PVT) van TWiNburgering.
Tijdsduur: in overleg met de opdrachtgever.
Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 15 personen per traject.
Aanmelding door de gemeente, waarbij naam, contactgegevens en taal (i.v.m. in te
schakelen tolken) worden doorgegeven.
Startmomenten: op verzoek, bij voldoende kandidaten (per taalgroep).
Eindresultaat: de deelnemer is goed voorbereid op werken in Nederland als onderdeel van
het Inburgeringstraject en weet welke keuzes en kansen er zijn.
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 (m.b.t. werk en activiteiten in de buurt).
Kosten en voorwaarden
Wij hanteren scherpe tarieven, die in het algemeen lager zijn dan die van vergelijkbare
aanbieders, omdat wij onze kosten laag houden en efficiënt werken.
In onze offerte (op maat) doen wij een prijsopgave.
TWiNburgering is door haar registratie in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps
Onderwijs) vrijgesteld van Btw.
Op onze trainingen zijn de Leveringsvoorwaarden, het Privacyreglement en de
Klachtenregeling van TWiNburgering van toepassing. Deze staan op onze website
www.twinburgering.nl

TWiNburgering
Zwarteweg 13
1405 AA Bussum
info@twinburgering.nl

Inschrijving KvK voor Gooi-, Eem- en Flevoland: 32130224
Bankrekening Rabobank 1425.77.855
www.twinburgering.nl

TWiNburgering
Interesse?
Bent u door deze informatie benieuwd naar wie wij zijn? En wat wij voor u kunnen
betekenen?
Neem dan contact met ons op.
Dat kan via:
E-mail:

info@twinburgering.nl

Telefoon:

Evelyn Hasperhoven:
Ellen Reitsema:

Website::

www.twinburgering.nl

06-23015515
06-57029727

Wij maken graag een afspraak met u!
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