
“TOEKOMST voor ERITREEËRS”           TWiNburgering                     

 

Inleiding en Doelstelling 

Eritrese statushouders die niet ‘meedoen’ en problemen ondervinden bij hun integratie via 

interactieve workshops laten ervaren wat er in Nederland van mensen verwacht wordt. De groep 

wordt vertrouwd gemaakt met begrippen en inzichten, die in Nederland gemeengoed zijn, 

waardoor zij hun angsten kunnen loslaten en een nieuwe start kunnen maken met hun integratie. 

Er wordt een basis gelegd voor meer vertrouwen, actieve participatie en eigen 

verantwoordelijkheid in onze samenleving. 

Doelgroep 

Eritrese statushouders die problemen ondervinden bij hun integratie in de Nederlandse 

samenleving.  

 

Productbeschrijving 

In 4 workshops van een dag behandelen wij de volgende onderwerpen:  

1. Eigen Verantwoordelijkheid en Zelfredzaamheid  

2. Gezinsrelaties en Opvoeding  

3. Gezondheid en omgaan met stress 

4. Verantwoord omgaan met geld  

In het eerste deel van de bijeenkomst (deel A) wordt informatie verstrekt over het onderwerp en in 

het tweede deel B wordt met het geleerde geoefend d.m.v. praktijkopdrachten.  
 

Tijdsduur: 4 bijeenkomsten van 2 x 2 uur binnen een periode van 1-3 maanden. Bij voorkeur een 
ochtend en middag op dezelfde dag. Elke dag wordt een thema behandeld. 
 

Aantal deelnemers: Minimaal 10 en maximaal 18 personen  

 

Aanmelding Gemeenten en bedrijven kunnen kandidaten aanmelden. 

 

Startmomenten: Op verzoek, en afhankelijk van beschikbaarheid. 

 

Eindresultaat: De deelnemer heeft na afloop meer vertrouwen, en voelt zich (meer) zelf 

verantwoordelijk voor actieve participatie in onze samenleving. 

Maatwerk: in en buiten de workshops is er ook veel aandacht voor individuele wensen en 

mogelijkheden en wordt een individueel plan gemaakt. 

Kosten Tarief per docent € 75,- per uur incl. reiskosten en -tijd. De 4 workshops  van elk 4 uur 

worden gegeven door 2 docenten. Dit betekent in totaal 16 uur lestijd per groep en 16 uur 

voorbereidingstijd. 

Totale projectkosten: 2 (docenten) x € 75,- (uurtarief) x 32 (totaal uren) = € 4800,- per groep  

 

 

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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