
Voor meer informatie over de participatieverklaring kunt 

u bellen naar ons hoofdkantoor en vragen naar de 

projectleider Participatieverklaring José van Wely. 

U kunt ook mailen naar: info@sociom.nl. 
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Voor wie?  

Het participatieverklaringstraject (PVT) is onderdeel van het 

inburgeringsprogramma voor statushouders en 

huwelijksmigranten. 

Naast het leren van de Nederlandse taal krijgen 

nieuwkomers het PVT aangeboden waarin ze kennis en 

vaardigheden leren over de Nederlandse samenleving. 

Doel van het inburgeringstraject is nieuwkomers een kans te 

bieden om een volwaardige plaats in de samenleving te 

verwerven. 

Het PVT bestaat in het land van Cuijk uit vijf workshops. Drie 

workshops gaan over de Nederlandse democratie en de 

daarbij behorende kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, 

solidariteit en participatie. Twee workshops worden door de 

GGD en Werk & Inkomen aangeboden. Aansluitend volgt een 

excursie en speeddate, waarbij clubs en verenigingen 

zichzelf presenteren aan de nieuwe burgers. Deelnemen aan 

een club vergroot de kans om kennis te maken met 
Nederlanders en dus ook de kans op integratie. 

Ceremonie 

Het participatieverklaringstraject (PVT) wordt afgesloten 

door het ondertekenen van de participatie verklaring. 

Statushouders verklaren hiermee dat ze kennis hebben 

genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse 

samenleving.  De tekenceremonie vindt plaats in de 

raadszaal van het gemeentehuis.   

 

De workshops 

De statushouder heeft vanaf de dag van inschrijving bij de 

gemeente 1 jaar de tijd om het traject van de participatie-

verklaring af te ronden. Omdat statushouders in deze fase 

onvoldoende Nederlands beheersen om het programma te 

kunnen volgen, worden de workshops zoveel mogelijk in de 

moedertaal  aangeboden. Tijdens de workshops wordt kennis 

gedeeld over democratische waarden zoals vrijheid, 

gelijkheid, solidariteit en participatie. Ook over gevoelige 

onderwerpen zoals euthanasie, homohuwelijk of abortus 

wordt met elkaar van gedachten gewisseld en gediscussieerd. 
 

 

 

Beroepskrachten en workshopleiders 

Jaarlijks worden  statushouders die al langer in Nederland 

zijn, een hoog NT2 niveau hebben (B1, B2) en zelf zijn 

ingeburgerd in de Nederlandse samenleving opgeleid als 

workshopleider. Samen met de beroepskrachten leiden zij de 

workshops.   

Intervisie 

De beroepskracht begeleidt intervisiebijeenkomsten voor 

workshopsleiders. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen 

deelnemers ervaringen uit en stimuleren elkaar om te 

starten met een (deeltijd) opleiding en het vinden van een 

daarbij passende stage of baan. 

Aanbod 

Het aanbod van het participatieverklaringstraject is bestemd 
voor zowel statushouders als huwelijksmigranten. 

De gemeente is verantwoordelijk voor het bieden van 
scholing: Sociom organiseert deze scholing. 

Plaats 

De cursus zal op verschillende locaties in het Land van Cuijk 

gegeven worden. 

 

Hoe lang duurt een bijeenkomst? 

De vijf bijeenkomsten en 

speeddate/excursie zijn overdag en 

duren ongeveer 2 uur.  

  

Kosten 

Er zijn geen kosten verbonden aan 

deze cursus. De gemeenten 

verlenen hiervoor subsidie. 

 

Informatie 

Voor meer informatie over ons 

verwijzen wij naar onze website. 

www.sociom.nl 


