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Onze meerwaarde  
 
•  Onze goed getrainde trainers zijn ervaringsdeskundigen. Ze spreken de taal 

van de statushouders, maar kunnen de workshops ook in het Nederlands 
geven.

•  Ze kennen de cultuur en denkkaders van de statushouders, maar weten 
inmiddels ook meer dan goed de weg in Nederland.

•  Onze trainers zorgen ervoor dat het groepsproces op gang wordt gebracht, en 
dat er zo – in een veilige omgeving – ruimte is voor discussie. Deelnemers 
worden geactiveerd en gestimuleerd actief mee te doen.

•  Trainers zijn getraind om eventuele problemen te signaleren en deelnemers 
discreet en kundig naar de juiste instantie te verwijzen.

•  In een veilige leeromgeving kunnen taboes worden besproken.

De onafhankelijke onderzoekers van Regioplan concludeerden: Een langer, 
verdiepend, intensief traject werkt het beste. Hun bevindingen stroken met onze 
ervaringen. Deze negen workshops van drieënhalf uur vormen hét ideale traject. 
Zó heeft het pvt meerwaarde en is het een goede stap richting integratie.

In overleg kan het pvt-pakket echter ook anders, lokaal op maat, worden 
samengesteld.

Participatieverklaringstraject



Negen workshops met meerwaarde
Sinds 1 oktober 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de Wet inburgering. 
Nieuwkomers ontvangen van de gemeente een toelichting op minimaal zes Nederlandse kernwaarden: 
vrijheid, gelijk waardigheid, solidariteit en participatie, democratie en de rechtsstaat. Deze participatie-
verklaring moeten zij ondertekenen om aan te geven dat zij deze kernwaarden en respecteren.

In veel gemeenten verzorgt VluchtelingenWerk 
workshops richting ondertekening van de 
participatieverklaring. Dit aanbod is divers en 
varieert van een summiere tot een brede 
behandeling van thema’s. Op basis van onze 
ervaringen met het aanbod hebben wij een 
programma ontwikkeld dat volgens ons het beste 
tegemoet komt aan wat statushouders nodig 
hebben.  
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland pleit 
voor een uitgebreid participatie-
verklaringstraject (pvt) met bij voorkeur negen 
workshops. Het heeft pas echt meerwaarde als de 
trainers wat langer stil kunnen staan bij 
belangrijke thema’s die helpen bij het thuis 
voelen en elkaar begrijpen. Statushouders 
kunnen in de reeks workshops kennismaken met 
de Nederlandse houding ten opzichte van 
bepaalde onderwerpen. Dat helpt bij de 
integratie. 

Waardenoverdracht
Ook onderzoeksbureau Regioplan pleit voor 
intensieve, langere trajecten. Zij schreven voor 
de overheid in het ‘Eindrapport waarden-
overdracht aan nieuwkomers’ dat een langer 
traject tijd biedt om meer informatie over te 
dragen. Daarnaast creëert een langer traject een 
veilige en open leeromgeving. ‘ Uit bestaande 
burgerschaps literatuur weten we namelijk dat  

een veilige context en open klasklimaat  
belangrijke voorwaarden zijn voor leerlingen om 
meningen, twijfels en dilemma’s met elkaar te 
delen’, zo staat in het eindrapport. Dat is precies 
waarom onze trainers werken met stellingen, 
proberen discussies aan te jagen en groepen 
meenemen op excursies. Onze pvt is actief leren 
én begrijpen.

Psychische problemen
In het pakket van negen workshops is ook 
aandacht voor Opvoeden in 2 Culturen en de 
(psychische) gezondheid. Uit recent onderzoek 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau bleek dat 
ruim 40 procent van de Syrische vluchtelingen 
psychische problemen heeft. De afgelopen 
maanden hadden we in Zuid-Holland en Zeeland 
te maken met een aantal incidenten waarbij 
getraumatiseerde statushouders waren 
betrokken. Dat is heftig. Het is voor ons
overduidelijk dat we daar iets mee moeten.
De geestelijke gezondheidszorg staat onder
druk. Onze doelgroep wordt daarbij extra hard 
getroffen. Vandaar workshop 5, 6 en 7 die we bij 
deze van harte aanbevelen.

Lokaal maatwerk
Bij voorkeur dus een pvt met negen workshops. 
We zijn echter altijd bereid met gemeenten mee 
te denken en te komen tot lokaal maatwerk.



1. Nederlandse kernwaarden
Inleiding in de Nederlandse kernwaarden. 
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland laat 
statushouders op een actieve manier 
kennismaken met onze normen en waarden. We 
bespreken de normen en waarden in het land van 
herkomst, maar ook hoe we daar in Nederland over 
denken. En hoe dat er in de dagelijkse praktijk uit 
ziet. 

2. Democratie & Nederlandse grondwet
Hoe is ons landsbestuur georganiseerd? Wat doet 
een gemeentebestuur? We wijzen statushouders 
op hun stemrecht, we laten zien wat de 
verschillende partijen zijn. Onze trainers vertellen 
over het belang van onafhankelijke journalistiek, 
als waakhond van de samenleving.
We vertellen over de rechtstaat. Voor sommige 
Eritreeërs is dat een heel abstract begrip. In de 
dorpen waar zij vandaan komen, doet de 
dorpoudste bij geschillen uitspraak. 

3. Vrijheid & Gelijkwaardigheid
Aan bod komen onder meer de gelijkheid tussen 
man en vrouw, en kinderrechten. We spreken over 
LHBT (Lesbisch Homoseksueel Biseksueel 
Transgender).  
Bij vrijheid hoort ook veiligheid. Heel vaak vragen 
we daarvoor de wijkagent aan te schuiven voor een 
kennismaking. In veel landen waar statushouders 
vandaan komen, is er angst voor uniformen. Dat 
proberen we zo weg te nemen. 

4. Participatie & Solidariteit
Participeren is niet alleen verplicht door de 
gemeente, het is ook goed voor je welzijn. Als je 
als statushouder niet meedoet, blijf je aan de 
zijlijn staan. Wij wijzen op rechten en plichten en 
laten zien hoe solidariteit in Nederland – zoals de 
uitkering en andere sociale voorzieningen - er uit 
ziet.

5. Stress & Gezondheid
In deze workshop informeren we statushouders 
over oorzaken en gevolgen van stress. Individueel 
en in gezinssituaties. We laten hen kennismaken 
met de Spiraal van Verwachtingen en geven 
voorbeelden van stressfactoren en symptomen. 
Door er over te praten, zien statushouders dat 
anderen soms met dezelfde problemen kampen. 
Dat helpt. Net als het delen van ervaringen, of 
methoden hoe andere statushouders omgaan met 
hun stress. We reiken handvatten aan om uit een 
neerwaartse spiraal te komen. 
We praten over diverse vormen van geweld: 
psychisch, seksueel en lichamelijk, en over 
rechten en plichten omtrent geestelijke en 
lichamelijke gezondheid. Daarnaast geven we 
informatie over de hulpinstanties die in de 
omgeving werkzaam zijn. We verwijzen – indien 
nodig – door naar de sociale kaart.

6. Opvoeden in 2 Culturen
Kinderen opvoeden is een pittige klus, die vaak 
veel van ouders vergt. Voor statushouders met 
kinderen is het vaak extra zwaar, gevlucht en 
opnieuw begonnen in een nieuwe land en 
onbekende omgeving, in een andere cultuur, met 
andere gewoonten, andere regels.
De cultuurverschillen zijn vaak best groot. Wat 
betreft geloof, normen en waarden, de man-
vrouw-verhouding, en straffen. Hoe ga je daar 
mee om? Hoe voed je op in een heel andere 
cultuur, waar je zelf als ouder ook nog je weg moet 
vinden? 
En dan is er nog de bagage van de vlucht, het 
verdriet en het gemis. Veel statushouders en hun 
kinderen komen hier met trauma’s. Hoe ga je daar 
mee om, in stressvolle situaties?

Trainer Emnet Tesfay:
‘Het pvt geeft de mensen een 

inkijkje in de Nederlandse 
samenleving. Het geeft ze tools  
om mee te kunnen doen in deze 

voor hen nieuwe cultuur.  
Ze krijgen begrip voor, en  
grip op de samenleving.’



Onze methodiek

•  Vaste trainer die een van de volgende talen 
beheerst: Engels, Frans, Spaans, Duits, 
Arabisch, Tigrinya;

• groepsgerichte workshops;
• visuele en auditieve workshop materialen;
•  kinesthetische leermethode  

(Methode van Loci);
•  gebruikmaken van spellen ter ondersteuning 

van de inhoud en aanjagen discussies;
• gebruikmaken van werkbladen.

7. Seksuele Gezondheid
Deze workshop wordt vaak – en met voorkeur – 
gegeven met een gastspreker van de GGD. Die 
gastspreker en onze trainer vertellen over 
seksuele gezondheid, infectieziekten en 
anticonceptie. Ze wijzen ook op de verschillen van 
seksuele vrijheid in Nederland en landen van 
herkomst en op instellingen waar men naartoe 
kan voor hulp.

8. Onderwijssysteem
De workshop met uitleg over het Nederlandse 
onderwijssysteem wordt bij voorkeur gegeven op 
een school. Daar wordt – naast de rondleiding – 
gesproken over onder andere de leerplicht, 
huiswerk, betrokkenheid van ouders bij school, 
over ouderavonden, de cultuur op school en hun 
contact met docenten.
We geven informatie over basisonderwijs, 
middelbaar onderwijs en het mbo. We vertellen 
over de waarde van een diploma en wat een 
startkwalificatie inhoudt. Daarnaast is er 
aandacht voor het aanbod van cursussen voor 
jongeren en voor DUO.
 

 9. Excursie
De excursie wordt heel lokaal ingevuld en in 
overleg met de gemeente. Soms kiezen we ervoor 
met een groep te gaan kennismaken en 
rondkijken bij een welzijnsorganisatie. Soms ook 
is de excursie naar het streekmuseum, om daar 
meer binding met de omgeving te krijgen. Zo gaan 
we in Zierikzee naar het Watersnoodmuseum. In 
Rotterdam doen we een stadstoer, waar heel veel 
van wat we in voorgaande workshops hebben 
behandeld weer aan bod komt. Zoals bijvoorbeeld 
het standbeeld van Erasmus, of het stadhuis.

Trainer Juan Jemaa:  
‘Veel in Nederland is nieuw voor 

de statushouders. Het is belangrijk 
de cultuur te leren kennen en de 

normen die daarbij horen. De 
waarden verschillen vaak niet veel 
van elkaar, maar de regels steken 
anders in elkaar. Daarom is een 

goede pvt zo belangrijk.’

Trainer Abraham Sharo  
‘Het is ontzettend belangrijk een 

aantal cultuurverschillen duidelijk 
te maken. Daarbij gaat het niet 

over een oordeel of dat goed of fout 
is, maar om helder te hebben wat 

in Nederland de gedragsregels zijn. 
Iemand in de ogen kijken is niet 

onrespectvol, maar juist een teken 
van respect. Op veel andere plekken 
in de wereld is dat juist andersom. 

Dat lijkt iets kleins. Maar zo’n  
verschil in denken kan grote 

gevolgen hebben.’

De tips van Regioplan (uit het ‘Eindrapport waardenoverdracht aan nieuwkomers’):

•   Bied PVT niet vlak na definitieve huisvesting 
in de gemeente aan. Dan komt er nog veel op 
de nieuwkomers af: zij moeten hun huis 
inrichten, op zoek naar een inburgerings-
cursus, hun eigen buurt nog leren kennen.  
Pas als ze hun eerste draai hebben gevonden, 
ontstaat er ruimte om dieper te reflecteren op 
de Nederlandse waarden en normen.

•   Bied een intensief, langer traject aan. Zo kan 
meer stof worden behandeld en ontstaat een 
veilige leeromgeving.

•  Bied in het pvt plaats voor dialoog. Dat draagt 
er aan bij dat nieuwkomers niet alleen basale 
kennis hebben van de Nederlandse waarden 
maar deze ook beter kunnen doordenken.

•   Besteed niet alleen aandacht aan grote 
begrippen als kernwaarden, maar geef ook 
informatie over praktische aspecten van het 
leven in de gemeente (zoals gezondheids-
zorg, onderwijs, werk en inkomen en de 
gemeentelijke sociale kaart).

•   Zorg ervoor dat cursustijden van taallessen 
en pvt niet conflicteren. Een goede 
afstemming met cursusinstellingen 
belangrijk.

•   Excusies hebben meerwaarde. Maar vooral 
als die goed zijn voorbesproken en ook na 
afloop nog een koppeling wordt gemaakt 
tussen wat is gezien en hoe dat verband 
houdt met de geleerde kernwaarden.


