
TOEKOMSTTRAJECT    TWiNburgering             

 

Inleiding en Doelstelling 

Sinds 2017 voerde TWiNburgering trajecten uit voor de Regio G&V, die bedoeld waren voor 

laaggeletterden, ouder dan 18 jaar, die niet (meer) Inburgeringsplichtig zijn en woonachtig in de 

regio.  

Dit succesvolle product werd gefinancierd vanuit de Wet Volwasseneneducatie (WEB) en 

klantmanagers van de gemeenten in t Gooi meldden kandidaten aan. 

Vanwege de grote behoefte aan deze trajecten bieden wij ze aan gemeenten in aangepaste vorm 

aan onder de naam Toekomsttraject. 

De nadruk ligt op taal leren, sociale inclusie en het bevorderen van zelfredzaamheid met als doel 

om anderstaligen/statushouders, al dan niet Inburgeringsplichtig op weg te helpen naar een 

opleiding of werk. 

 

Doelgroep  

- Statushouders/anderstaligen/laaggeletterden met een uitkering/ laag inkomen. 

- Woonachtig in de regio Gooi &Vechtstreek 

- Minimaal Taalniveau A2 

 

Productbeschrijving 

De lessen worden georganiseerd in een lesruimte van de Bibliotheek in ’t Gooi.en door 

TWiNburgering zelf gegeven. De thematische taallessen worden gegeven door Evelyn (bevoegd 

docent Nederlands (NT1 en NT2) / strategisch opleider) en Ellen (gediplomeerd arbeidsjurist/HR-

adviseur/ONA-trainer). 

Tijdens dit traject wordt ingezet op: 

• Ontwikkeling van de Nederlandse Taalvaardigheid én sociale vaardigheden  

• Informeren over en motiveren voor (zelf)studie via o.a. bibliotheek, social media, websites, 

apps 

• Kennisvergroting en activering van de cursist  

• Informatieverstrekking over opleidingen en werk in Nederland met inschakeling van 

derden/deskundigen (o.a. WSP, Gemeente, Wijkleerbedrijf, etc.) 

• Het maken van een persoonlijk plan met persoonlijke doelstellingen en een stappenplan. Hierin 

worden ook de doelstellingen van de klantmanager meegenomen. 

• Start maken met de uitvoering van het persoonlijk plan aan het einde van  het traject 

(maatwerk) 

 

Tijdsduur: 2 dagdelen per week gedurende 8-13 weken  (m.u.v. schoolvakanties) 

Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 16 per traject 

Aanmeldingen: via klantmanagers van gemeenten en UWV of persoonlijk 

Startmomenten: Half september en half maart: 2 maal per jaar. 

Eindresultaat: Cursisten zijn na het 2T-traject taalvaardiger, zelfredzamer, sociaal vaardiger, 

meer gemotiveerd en in staat om een vervolgstap te zetten. 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,- (bij 8 weken) - € 1200,-(bij 13 weken)  per deelnemer  

 

 

Contactgegevens organisatie 

TWiNburgering   www.twinburgering.nl  

Zwarteweg 13 

1405 AA Bussum    E-mail: info@twinburgering.nl 

Ellen:  Tel: 06-57029727      E-mail: ellen@twinburgering.nl  

Evelyn: Tel: 06-23015515 E-mail: evelyn@twinburgering.nl   
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