
PARTICIPATIEVERKLARINGSTRAJECT (PVT)    TWiNburgering        

 

Inleiding en Doelstelling 

Het participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor 

iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden. Zie verder deze informatie: 

https://duo.nl/zakelijk/images/antwoorden-op-vragen-over-het-participatieverklaringstraject-en-

de-maatschappelijke-begeleiding.pdf 

TWiNburgering voert workshops voor dit traject uit sinds najaar 2016 voor  de gemeenten Gooise 

Meren en de HBEL-gemeenten in samenwerking met Vluchtelingenwerk.  

Wij informeren deelnemers over de Nederlandse staatsinrichting, (werk-)cultuur, economie, 

demografie en opleidingsmogelijkheden, activeren en motiveren mensen, leren hen netwerken en 

brengen hen in contact met alle voorzieningen in de omgeving die taal, activiteiten en (vrijwilligers-

) werk aanbieden. Tevens organiseren wij het slotfeest vaak in aanwezigheid van wethouder(s). 

In samenwerking met de gemeente en andere spelers creëren wij zo een brug naar de lokale 

samenleving. Gericht op daadwerkelijke participatie. 

 

Doelgroep 

Elke nieuwe inburgeringsplichtige moet vanaf 1 oktober 2017 uiterlijk binnen een jaar na reguliere 

vestiging in een gemeente het participatieverklaringstraject (PVT) doorlopen en de 

Participatieverklaring ondertekenen. De gemeente moet het PVT binnen de verplichte termijn 

inkopen, kandidaten uitnodigen en registreren en zorgdragen voor de officiële waarde documenten. 

 

Productbeschrijving 

In onze workshops behandelen wij de volgende onderwerpen: 

Nederlandse Economie, Staatsinrichting, Rechten en Plichten, Sociale Zekerheid, Gezondheid, 

Uitkeringen en leningen, alles rondom de bijstandsuitkering, Studiemogelijkheden, 

diploma(waardering), (vrijwilligers)werk en werk vinden. 

Wij bieden 3-5 workshops aan in samenwerking met Vluchtelingenwerk, die er 2-3 verzorgt over de 

kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Deze laatstgenoemde workshops kan 

TWiNburgering echter ook verzorgen, samen met gekwalificeerde tolken. 

 

Tijdsduur: 3-5 dagdelen, gedurende 1, 5 of 8 weken (m.u.v. schoolvakanties) 

Aantal deelnemers: Minimaal 10 en maximaal 18 personen per traject, afhankelijk van instroom 

en termijn waarbinnen de ondertekening moet plaatsvinden (binnen 1 jaar na vestiging). Door 

Vluchtelingenwerk en de Gemeente gezamenlijk worden klanten aangeboden. 

Aanmelding door VWN i.s.m. 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: in en buiten de workshops is er ook veel aandacht voor individuele wensen en 

mogelijkheden en wordt een individueel plan gemaakt. 

Kosten 

Per inburgeringsplichtige asielgerechtigde is een bedrag van € 2.370,- beschikbaar, waaruit de 

workshops vergoed kunnen worden. De Participatieworkshops bedragen € 600,- per deelnemer 

inclusief huur, lunch, koffie, thee en taart.  

 

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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