
Regio West en Midden-Nederland

Participatieverklaring

              

Verkort traject - eendaagse workshop



 

Inburgeringsplichtigen die

vanaf 1 oktober 2017 in uw

gemeente zijn gehuisvest zijn

verplicht het

participatieverklaringstraject

te volgen. 

 

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

heeft hiervoor een module ontwikkeld, bestaande

uit 2 opties: het meerdaagse reguliere traject en

het eendaagse verkorte traject. Beide trajecten

worden afgesloten met het ondertekenen van de

participatieverklaring. 

 

Deze brochure geeft informatie over het verkorte

traject participatieverklaring van 1 dag. 

 

Wie komt in aanmerking voor het verkorte

traject? 

 

Het verkorte traject is bedoeld voor inburgeringsplichtigen die een

aantoonbare en/of dagelijkse link met de Nederlandse samenleving

hebben, zoals betaald werk, een reguliere opleiding of doordat zij een

gezin vormen met een Nederlandse partner. Wie in aanmerking komt

voor dit verkorte traject staat los van de reden van migratie. Het maakt

niet uit of mensen voor asiel, arbeid, studie of gezin in Nederland zijn

komen wonen. Het taalniveau Nederlands en/of Engels moet minimaal

A1 zijn.

 

Doel van de training

 

Het participatieverklaringstraject is een onderdeel van de

inburgeringsplicht. Het doel is dat mensen kort na hun vestiging in

Nederland kennismaken met de kernwaarden waarop de Nederlandse

democratie en grondwet is gebaseerd. Er wordt informatie gedeeld over

het politieke stelsel en het maatschappelijk krachtenveld: hoe brengen

overheid en burgers de kernwaarden in praktijk?

 

Waardedocument: Participatieverklaring 

 

De getekende participatieverklaring is eigendom van de deelnemer.

Een kopie van de getekende participatieverklaring wordt verstuurd naar

de gemeente.

 

 

 Wie is inburgeringsplichtig in
Nederland? 
Mensen die van buiten de EU langdurig in
Nederland komen wonen zijn
inburgeringsplichtig. Dit zijn vreemdelingen
met een verblijfsvergunning voor een bepaalde
tijd - verband houdende met gezinsvorming,
gezinshereniging of asiel - en vreemdelingen
met een verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd. Uitzonderingen zijn mensen met een
Nederlands, Turks en/of Zwitsers paspoort,
mensen die jonger zijn dan 18 jaar of ouder zijn
dan 67 jaar. Ook niet inburgeringsplichtig zijn
mensen die al acht jaar in Nederland wonen en
in deze tijd leerplichtig waren, mensen die
beschikken over Nederlandse diploma’s, en
mensen die tijdelijk voor studie of werk naar
Nederland zijn verhuisd.
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 Organisatie

 

Informeren inburgeringsplichtigen 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het tijdig informeren van de

inburgeringsplichtigen, die in aanmerking komen voor de workshop.

Een standaard uitnodigingsbrief met de beschikbare workshopdata in

2018 en informatie hoe iemand zich kan aanmelden wordt door

VluchtelingenWerk aan de gemeente aangeboden.

 

Aanmelden voor het verkorte traject:

workshop van 1 dag

 

Het is de verantwoording van de aanmelder om zich in te schrijven voor

de workshop. Aanmelding kan middels het inschrijfformulier op de

website van VluchtelingenWerk. Na inschrijving ontvangt de aanmelder

een elektronische bevestiging van de inschrijving. Let op: dit is geen

bevestiging dat de aanmelder kan deelnemen.

De workshop gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen. 

Per workshop is maximaal plek voor 15 aanmeldingen.

Twee weken voor aanvang krijgen de deelnemers bericht of de

workshop doorgaat.

De eerste 15 aanmelders zijn verzekerd van een plek, aanmelders

daarna komen op een wachtlijst.

 

Afmelden voor een workshop

 

Een deelnemer kan zich afmelden door een e-mail te sturen

naar: npl-noordwest@vluchtelingenwerk.nl o.v.v. naam, adres,

e-mailadres, telefoonnummer en datum workshop.

Bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de workshop of niet

verschijnen tijdens de workshop worden €20,00 administratiekosten

in rekening gebracht.

 

 

Frequentie

 

De workshop wordt 1x per maand aangeboden, afwisselend op vrijdag

of zaterdag, van 10.00 uur tot 17.30 uur. Voor de lunch wordt gezorgd.

Door de workshop ook op zaterdag aan te bieden geven wij werkenden

en studerenden de mogelijkheid om deel te nemen.

 

De workshop wordt aangeboden in het Nederlands en Engels. Als

mensen het participatieverklaringstraject in hun eigen taal willen

volgen verwijzen wij naar het meerdaagse reguliere traject. Aanmelding

van de training van 3 dagen verloopt via de huidige werkwijze en wordt

niet behandeld in dit schrijven.

 

Kosten deelname en overige informatie

 

De workshop wordt afwisselend gegeven bij VluchtelingenWerk in

Haarlem en Alkmaar. In de toekomst zal het uitgebreid worden naar

meerdere locaties. VluchtelingenWerk behoudt de mogelijkheid om

de locatie te veranderen.

Kosten voor de workshop is door de overheid vastgesteld op € 150,-.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kosten, te betalen

aan de gemeente, eventueel via de DUO-lening.

Reis- en/of parkeerkosten worden niet vergoed.

Documentatie
Deelnemers ontvangen ter plekke een map met
informatie over: 

inhoud van de workshop;
voorbeeld van de participatieverklaring;
brochure ‘Nederlandse kernwaarden’ van de
overheid;
eerste hoofdstuk van de Nederlandse Grondwet;
adressenlijst met interessante organisaties en
overheidsorganen; 
schematisch overzicht van de indeling en
krachtenveld Nederlandse maatschappij.
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Programma

 

10.00 uur – 10.30 uur: Introductie en kennismaking.

10.30 uur – 11.00 uur: Doelstelling van en informatie over het traject participatieverklaring.

11.00 uur – 11.20 uur: Wat betekenen de waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit voor jou?

11.20 uur – 11.40 uur: Pauze.

11.40 uur – 13.00 uur: De Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Hoe zijn

deze verwerkt in de grondwet?

13.00 uur – 13.45 uur: Lunch

13.45 uur – 14.15 uur: Participatie: wat betekent het, en hoe doe je dat?

14.15 uur – 15.00 uur: De pijlers van de Nederlandse democratie: parlement, regering, rechterlijke

macht, vrije media, maatschappelijk  middenveld, en de markt.

15.00 uur – 15.20 uur: Pauze.

15.20 uur – 17.00 uur: Belangrijke spelers in de maatschappij: hoe brengt de overheid en de

Nederlandse burger de kernwaarden in praktijk?

17.00 uur – 17.30 uur: Ondertekening en uitreiking van de participatieverklaring.



 Inhoud en werkwijze

 

Introductie en kennismaking (30 minuten)

Doel en opzet van de training.

Kennismaken met elkaar: ‘stel elkaar voor’. Dit is een actieve

opdracht waarbij deelnemers in tweetallen met elkaar kennismaken

en vervolgens elkaar introduceren naar de gehele groep.

 

Doelstelling van de participatieverklaring (30

minuten) 

Waarom de participatieverklaring?

Wettelijke regelgeving rondom de participatieverklaring.

Wat verklaar je als je de participatieverklaring ondertekent?

 

Kernwaarden in de Nederlandse samenleving:

vrijheid, gelijkheid en solidariteit (80 minuten)

Introductie: de kernwaarden die de basis vormen van de

Nederlandse grondwet en democratie.

Wat betekenen de waarden vrijheid, gelijkheid en solidariteit voor

jou? Dit is een actieve opdracht in groepen. Iedere groep denkt na

over een kernwaarde en wat het voor jou betekent. Een groepslid

presenteert de uitkomst.

Hoe wordt in de Nederlandse samenleving invulling gegeven aan de

begrippen vrijheid, gelijkheid en solidariteit? Hoe vinden we deze

kernwaarden terug in de grondwet? Wat zijn de verschillen en

overeenkomsten met de ideeën die door de groep zelf zijn

gepresenteerd?

 

Participeren: hoe doe je dat? (30 minuten)

Introductie: participeren is meedoen in de samenleving.

Wat betekent participatie voor jou? Dit is een actieve opdracht. De

deelnemers wordt gevraagd een associatiekaart te kiezen die de

deelnemer relateert met participeren. Aan de deelnemers wordt

gevraagd om aan de groep te vertellen waarom zij deze kaart hebben

gekozen.

Plenaire bespreking en verdieping over: Wat heb je nodig om te

kunnen participeren in de samenleving? Wat vind je moeilijk aan

het zijn van nieuwkomer? Waar ben je goed in?

 

De fundamenten van de Nederlandse democratie

(45 minuten)

Actieve en plenaire verkenning van de begrippen democratie en

rechtstaat: Wat is nodig voor een goede democratie? Wat is het

belang van de rechtstaat?

Uitleg van het Nederlandse politiek stelsel en het maatschappelijk

krachtenveld in de samenleving: 1. parlement; 2. regering , inclusief

de rol van het koningshuis; 3. rechterlijke macht; 4. vrije pers; 5.

maatschappelijk middenveld; 6. de vrije markt.

 

 

Hoe brengen de overheid en de Nederlandse burger

de kernwaarden in praktijk? (100 minuten)

Met een actieve verkenning worden de deelnemers gevraagd hun

kennis te delen over wat zij weten van Nederland. Tevens worden zij

geïnformeerd over de verschillende taken van de overheid en de

Nederlandse maatschappij.

Tijdens de plenaire bespreking is aandacht voor de wijze waarop de

kernwaarden in praktijk worden gebracht.

Onderwerpen zoals gezondheidszorg, opvoeding, (huiselijk)

geweld, discriminatie, onderwijs en ondernemerschap komen aan de

orde. 

 

Opzet van de opdracht 
Hulpmiddelen zijn posters met deze 6 fundamenten van de

Nederlandse democratie, een kaartenspel en een adressenlijst.

De deelnemers worden beurtelings gevraagd een kaart te pakken.

Op iedere kaart staat een organisatie / overheidsorgaan / instantie

genoemd, inclusief website en telefoonnummer. De deelnemer

wordt gevraagd de kaart te leggen op een poster waarop de

bovengenoemde fundamenten van de Nederlandse democratie

staan vermeld. Wat is de juiste positie? Ook wordt aan de deelnemer

gevraagd: wat doet deze instantie / overheidsorgaan / organisatie

en wat kan het voor jou betekenen?

Besproken worden de Instanties, overheidsorganisaties en

organisaties, zoals: politieke partijen, gemeente, ombudsman,

rechters, juridische loket, uitvoerende instanties als IND,

Belastingdienst, politie en leger, GGD. Het maatschappelijk

middenveld zoals: Veilig Thuis, Bureau Discriminatiezaken,

VluchtelingenWerk, tolkentelefoon, NOS, zorgverzekeringen,

onderwijs personeel, medisch personeel, vakbonden, Kamer van

Koophandel.

 

 Ondertekening en uitreiking van de

participatieverklaring (30 minuten)

De deelnemers ondertekenen de participatieverklaring. Deze wordt met

een kleine welkom ceremonie uitgereikt aan de deelnemers.
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Vragen?
 
Voor vragen betreffende de organisatie en inhoud van de training kunt
u mailen naar : 
 
npl-noordwest@vluchtelingenwerk.nl
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