Integratie en participatie vergunninghouders Regio Alkmaar
Doel
Een integraal programma waarin de inburgering, (re)integratie en participatie zoveel mogelijk
parallel lopen en een snelle participatie bevorderen. De integratie en participatie is geslaagd als de
vergunninghouder is ingeburgerd en huisvesting, betaald werk, vrijwilligerswerk of een passende
(beroeps)opleiding heeft gevonden.
Programma-opzet
Het Integrale programma bestaat uit 2 delen,
•
een basisprogramma van maximaal 6 maanden. Dit wordt gevolgd door iedere
vergunninghouder van 18 jaar en ouder die gekoppeld is aan de regiogemeente. Voor
vergunninghouders die niet doorstromen naar het vervolgprogramma kan dit verlengd
worden met 6 maanden.
•
Een vervolgprogramma van maximaal 12 maanden. Dit bestaat uit verschillende onderdelen
die (versneld) bijdragen aan (re)integratie en participatie van de vergunninghouder
Onderstaande thema’s zijn onderdeel van het programma
1.
maatschappelijke participatie en burgerschap – de vergunninghouder doet actief mee door
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, deelname aan activiteiten buurthuis, wijk, (sport)vereniging
etc., participatieverklaring. Het programma is bedoeld voor degenen die geen dagbesteding
hebben in de vorm van onderwijs of werk. – begeleiding door Maatschappelijk Begeleider
2.
onderwijs en scholing – de vergunninghouder volgt noodzakelijk onderwijs
(studiefinanciering, of met behoud van uitkering is dan onderdeel van aanbodversterking)
3.
werk, inkomen, ondernemerschap – aanbodversterking, re-integratie en arbeidsbemiddeling
Doelgroep
1.

Basisprogramma: alle vergunninghouders vanaf 18 jaar die geen regulier onderwijs volgen

2.

Vervolgprogramma: alle vergunninghouders die onder de doelgroep participatiewet vallen.

Uitgangspunten programma
Essentieel in het programma is een doorlopende integrale, samenhangende leerlijn, die start in het
AZC met het voor-inburgeringsprogramma (Nederlandse taal, kennis van de Nederlandse
samenleving en oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt). Gevolgd door het basisprogramma en
als het nodig is, wordt het voortgezet in het vervolgprogramma. Het vervolgprogramma wordt niet
gevolgd door vergunninghouders die betaald werk hebben gevonden en in hun eigen

levensonderhoud kunnen voorzien. Ook studenten die voltijds onderwijs volgen dat het Rijk betaalt,
en die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering (op grond van de WSF 2000 of een
tegemoetkoming op grond van de WTOS) kunnen het vervolgprogramma niet volgen.
Een intensief programma dat aansluit op en parallel loopt met het verplichte inburgeringstraject.

