Participe Advies: ‘Op weg naar een samenleving
waarin óók de statushouder meedoet’.
Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt en in de samenleving van statushouders
is onder gemeenten een relevant onderwerp. De participatie van statushouders verloopt
namelijk zeker niet vlekkeloos: slechts 13% van de statushouders die sinds 2015 instroomden,
vond een baan1. Dat moet en kán beter! Wij hebben een programma ontwikkeld dat bijdraagt
aan meer hulp en maatwerk voor inburgeraars; de gestelde doelen van de minister (SZW).

Onze specifieke werkwijze
Onze intensieve aanpak, toegepast in Delft, richt zich op het ontwikkelen van soft skills, het bouwen aan een
netwerk en het omgaan met regelgeving. In ons programma is er aandacht voor de preventieve inzet, waardoor er
aan de achterkant problemen worden voorkomen. Denk hierbij aan het voorkomen van overlast, het beperken van
uitkeringen en zelfs het tegengaan van radicalisering. Ons programma leidt tot zeer mooie resultaten: 98% van
onze deelnemers stroomt succesvol door!

‘58 van onze 60 deelnemers zijn aan het werk of studeren inmiddels. Onze
aanpak betaalt zich uit op de lange termijn en daar zijn we trots op!’
Ons programma in het kort:
Een programma, afgestemd op uw wensen
Een dagdeel per week een trainingsbijeenkomst
Groepen van maximaal 15 statushouders
Nauwkeurige voor- en nameting van taalniveau, kennis over opleiding/werk/sociale kaart
Waar mogelijk samenwerking met de sociale kaart in uw regio
(contact met jongerenwerkers, cliëntondersteuners, werkbezoeken)
Indien van toepassing verbinding met de formulierenbrigade en thuisadministratie
Bouwen aan een netwerk als sluitend vangnet
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Basis-, Train de Trainer- of het volledige pakket?
Elke gemeente in Nederland is anders ingericht en heeft een verschil aan kennis en kunde rondom participatie van
statushouders in de regio. Daarom verschillen ook de behoeften per gemeente. Om die reden heeft Participe Advies
drie verschillende pakketten ontwikkeld. Er kan in overleg worden afgeweken van het programma en worden
aangepast aan de wensen van uw regio.
Weet u nog niet zo goed waar uw gemeente behoefte aan heeft? In dat geval voeren wij graag de Quick Scan uit:
Interview met de beleidsadviseur (samen kijken naar documentatie, interviews, analyse op aantal
statushouders, mogelijkheden in scholing en lokale samenwerkingspartners + advies)
Dag onderzoek + uitwerking & consult = in totaal 2 dagen tijdsinvestering

Het basis programma
Het basisprogramma omvat de volgende activiteiten:
1 kick-off met intake en nulmeting
7 trainingen (Empowerment (Ken je talenten), (Interculturele-) Communicatie, Presentatie, Netwerken,
Beroepsoriëntatie, Elevatorpitch, Videopresentatie)
1 bedrijfsbezoek bij een potentiële werkgever
1 netwerkmeeting waarin statushouders zich kunnen profileren
1 gastles (door ervaringsdeskundige)
1 certificaatuitreiking met eindmeting

Het ‘Train de Trainer-traject’
Quick Scan + basis programma, inclusief:
Aanlevering van een professional door de samenwerkingspartner
Meelopen en opleiding van 15 weken tot volwaardig opleidingspartner
Coaching, intervisie, voorbereiding/nabespreking, telefonisch consult gedurende de trainingsperiode
Borging in de gemeente en organisatie voor toekomstig gebruik

Het uitvoerige programma
Quick Scan + basis programma + ‘Train de Trainer-traject’, inclusief:
Participe Advies regelt alles van A tot en met Z, óók alle randzaken. Denk aan: het regelen van locaties, in kaart
brengen en benaderen van doelgroep, organiseren van bedrijfsbezoeken, netwerkmeetings, gastlessen, maken én
uitreiking van het certificaat
Incompany organiseren (X-periode) aanwezig voor 2 dagen in de week
Maatwerk: in onderling overleg te bepalen
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Bent u de volgende gemeente?
Bent u benieuwd hoe u statushouders kunt laten participeren in uw gemeente? Welke meerwaarde deze werkwijze
heeft voor het behalen van uw doelstellingen? Hoe u meer met minder kunt doen door anders samen te werken?
Wij komen graag bij u langs om onze ervaringen met u te delen.
Neem voor meer informatie contact op met Imre Jansen via imre.jansen@participeadvies.nu, met hem te
linken of bel om direct een afspraak te maken: 06 28 49 35 26.
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