
INFORMATIEMARKT VOORZIENINGEN en BEDRIJVEN  TWiNburgering    

 

Inleiding en Doelstelling 

Veel statushouders die niet meer onder Vluchtelingenwerk vallen (na 1-1,5 jaar) en / of 

laaggeletterden zijn onvoldoende op de hoogte van de voorzieningen en bedrijven in de regio waar 

zij eventueel gebruik van kunnen maken of aan de slag kunnen. 

TWiNburgering kan daarom voor mensen uit deze groep voorzieningen en bedrijven uitnodigen en 

introduceren in begrijpelijk Nederlands met tolken erbij, die een aanbod en/ of vacatures hebben. 

 

Doelgroep  

Statushouders / laaggeletterden, die onvoldoende in staat zijn via krantjes en ‘social media’ te 

volgen welk aanbod/ welke vacatures er in de regio voor hen zijn. 

 

Productbeschrijving 

TWiNburgering regelt een ruimte met koffie/ thee en nodigt (veelal gratis) voorzieningen uit in de 

regio die hun aanbod in de vorm van folders en via mondelinge toelichting kunnen tonen m.b.t: 

- Maatschappelijke- en administratieve hulp/ jeugdzorg,  

- Taaltraining (denk aan Taalcafé ’s, taallessen in buurthuizen, enz.) 

- Activiteiten (sport, hobby’s, cultureel aanbod) 

- De Bibliotheken en buurthuizen 

- Vrijwilligerswerk 

- Betaald werk 

TWiNburgering start met een plenaire ontvangst, waarbij iedere aanwezige eerst kort wordt 

voorgesteld in éénvoudig Nederlands en Engels en met behulp van tolken. Vervolgens kunnen de 

deelnemers langs de verschillende aanbieders voor nadere informatie en eventuele aanmelding. 

 

Tijdsduur: 2 uur. 
 

Aantal deelnemers: Minimaal 15 

 

Aanmelding Gemeenten en bedrijven kunnen kandidaten aanmelden, maar ook belangstellenden 

kunnen zich inschrijven en deelnemen. 

 

Startmomenten: Op verzoek één tot twee keer per jaar. 

 

Prognose over eindresultaat: De deelnemer weet welke voorzieningen en bedrijven er in de 

buurt zijn en ziet mogelijkheden voor zichzelf om mee te doen/ aan het werk te gaan.  

Maatwerk: Na afloop van de informatiemarkt hebben alle deelnemers zich ten minste bij één 

voorziening of bedrijf aangemeld/ ingeschreven. 

Kosten € 800,- inclusief huur ruimte en koffie/ thee  en exclusief kosten tolk(en)   

 

 

 

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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