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De Brede Intake

 - ondertussengroep

Samen met gemeenten voeren we de Brede Intake uit. Het doel is om de uitgangspositie van
de inburgeraar in kaart te brengen (opleidingsniveau, werkervaring en relevante
contextfactoren). Ook zijn de eerste toekomstwensen en ambities van de inburgeraar
geformuleerd. Gezamenlijk levert dit voldoende informatie om tot een onderbouwd,
persoonlijk en passend PIP-advies te komen en een basis te leggen voor het vervolgtraject van
de inburgeraar.

RESULTAAT De uitgangssituatie van de

inburgeraar voor het inburgerings- en

integratietraject is in kaart gebracht, o.a.

taal- en opleidingsniveau, werkervaring en

relevante contextfactoren zoals gezondheid

en gezinssituatie. Dit ter onderbouwing van

het PIP-advies en als input voor de

maatschappelijke begeleiding. De

toekomstwensen en ambities van de

inburgeraar zijn geformuleerd in samen-

spraak met de inburgeraar. Dit resulteert in

de vertaalslag naar realistische doelen voor

het persoonlijke traject.

 

HOE Na koppeling van een statushouder

met uw gemeente neemt

VluchtelingenWerk, zelfstandig of samen

met u als gemeente, de Brede Intake af,

liefst nog in het AZC. De Brede Intake

bestaat uit meerdere gesprekken. Deze

gesprekken leveren informatie op

betreffende alle relevante leefgebieden

zoals taal, opleiding, arbeid,

maatschappelijke participatie,

tijdsbesteding, sociaal netwerk, financiën

en administratie, huisvesting, fysieke en

psychische gezondheid, opvoeding en

overige (bijzondere) omstandigheden. Op

basis van de gesprekken kan de gemeente

een PIP-advies opstellen en kunnen er

afspraken worden gemaakt bij welke

onderdelen VluchtelingenWerk de status-

houder ondersteunt. Indien Vluchtelingen-

Werk de Brede Intake zelfstandig afneemt

ontvangt de gemeente een rapportage.

 

WAT kan VluchtelingenWerk betekenen:

1.Analyse van informatie van COA

(screening en klantprofiel)

2.Minimaal 2 intakegesprekken voeren

met de inburgeraar

3.Bepalen van startpositie door gebruik

ontwikkelde vragenlijst Brede Intake

4.Opstellen cliëntrapportage voor of met

de gemeente

5.Opstellen van een begeleidingsplan als

als Vluchtelingenwerk de

maatschappelijke begeleiding uitvoert

6.Ondersteuning bij de aanvraag diploma-

waardering

De Brede Intake heeft impact op het

traject van de inburgeraar. Door direct de

startpositie, de wensen en de

mogelijkheden te bepalen geef je de

inburgeraar duidelijkheid en een doel om

naartoe te werken. De meerwaarde van

VluchtelingenWerk binnen het uitvoeren

van de Brede Intake is dat de inburgeraar

ons kent vanuit de asielprocedure. Men

vertrouwt ons en dat zorgt voor open

gesprekken. Dat gecombineerd met onze

kennis en ervaring op het gebied van

cultuursensitief werken, integratie,

arbeidsparticipatie en inburgering zorgt

ervoor dat wij een goede aanvulling zijn

op de gemeenten.
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