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PARTICIPATIEVERKLARINGSTRAJECT ALS ONDERDEEL VAN DE MAATSCHAPPELIJKE 
BEGELEIDING 
 
 
Workshops en bijeenkomsten 
 

1. Introductiebijeenkomst 
Deelnemers worden welkom geheten, krijgen praktische informatie en wordt 
uitgelegd welke contacten/stappen zij kunnen verwachten. 
Uitleg bij traject participatieverklaring, arbeidsparticipatie en maatschappelijke 
begeleiding. 
Een rondleiding  door de gemeente voor statushouders. Tijdens deze rondleiding 
wordt de gemeente in beeld gebracht en wordt een relatie gelegd tussen de 
cultuurhistorische hoogtepunten van de gemeente, de geschiedenis van 
Nederland en de maatschappelijke waarden uit de participatieverklaring.   
Introductiemodule: Kennisnemen van de inhoud van de Participatieverklaring: de 
kernwaarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie.  
 
2. Basisworkshop ‘Muurtje bouwen’   
Alle deelnemers krijgen bouwstenen met daarop verschillende waarden. Iedere 
deelnemer gaat met deze bouwstenen een muurtje bouwen met deze waarden. 
De voor de deelnemer belangrijkste begrippen vormen de basis van het muurtje 
en worden daarom onderop geplaatst. Daar bovenop komen de waarden die 
vervolgens het belangrijkst zijn en de waarden die het minst belangrijk zijn komen 
op de bovenste laag. 
Er zijn verschillende manieren om problemen op te lossen. In Nederland is dat 
misschien anders dan in andere landen.  De deelnemers krijgen een aantal 
situaties voorgelegd. Die worden gevraagd om voor zichzelf te bepalen wat zij in 
deze situaties zouden doen. 
 
3. Basisworkshop ‘De grondwet’  
Iedere deelnemer krijgt een hand-out met 30 regels die in de grondwet kunnen 
staan. Zo’n regel in de grondwet noemen we een artikel. Die krijgen de opdracht 
om per groepje te bepalen welke van de  regels in de grondwet zouden moeten 
staan. Het gaat er dus niet om dat ze antwoorden kiezen waarvan zij denken dat 
het in de grondwet staat, maar wat zij vinden dat er in zou moeten staan. 



De deelnemers krijgen ieder een set rode en groene kaarten. Er worden 
stellingen voorgelezen met de vraag of dit mag of niet mag. Als een deelnemer 
vindt dat dit mag dan steekt hij/zij de groene kaart in de lucht. Vindt hij/zij dat het 
niet mag dan wordt de rode kaart opgestoken. Deelnemers worden gevraagd 
waarom ze voor een bepaald antwoord hebben gekozen en om te benoemen 
welke kernwaarde aan iedere stelling verbonden is. 
 
4. Bijeenkomst voor ondertekening van de verklaring 
Doel: Deelnemers zijn zich bewust van wat ze ondertekenen 
Inhoud: Nog in te vullen i.s.m. de gemeente 

 
 
Begeleiding  
Elke workshop wordt begeleid door een gespreksleider en een native speaker die 
optreedt als  tolk. Native speakers spreken Arabisch of Tigrinya en/of Engels. Alle 
gespreksleiders en tolken worden getraind door VluchtelingenWerk.  
 
 
Doelgroep 
• Alle inburgeringsplichtige statushouders die vanaf 1 januari 2016 gevestigd zijn. 
• De eerste groep bestaat uit statushouders  die  in januari – juni 2016 gearriveerd zijn, 

de tweede groep is een groep nieuwkomers uit de maanden juli-december 2016.  
• 12 tot 15 deelnemers per module. 
• Groepen zijn zoveel mogelijk homogeen, wat betreft taal. Hierop kan  de inhoud van 

de workshops in geringe mate aangepast worden. Nadruk talen ligt op Arabisch 
(statushouders uit Syrië) en Tigrinya (statushouders uit Eritrea). Verder worden er 
modules in het Engels aangeboden.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


