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Aanvraagformulier pilot Brede intake en Plan Inburgering en 

Participatie (PIP) 
 
Met behulp van dit formulier vraagt u financiering aan voor het uitvoeren van een pilot voor het thema 

Brede intake en PIP. U kunt het formulier en de bijlagen digitaal indienen via Postbus-pilots-

VOI@minszw.nl vóór 31 mei 2019 17:00 uur. De aanvraag is door u en alle mede-aanvragers 

ondertekend door een daartoe door het College van B&W gemandateerde. Indien uw aanvraag buiten 

het aanvraagtijdvak is ontvangen in de Postbus-pilots-VOI@minszw.nl wordt deze niet in behandeling 

genomen. Na het indienen van uw aanvraag krijgt u binnen twee werkdagen per e-mail een 

ontvangstbevestiging.  
 

Algemene gegevens 

 

Hoofdaanvrager gemeente:  
Weert 

Postadres: 
 

Postbus 950 
 

Postcode en plaats: 
 

6000 AZ 

Contactpersoon: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

E-mailadres: 
 

 

Dient u een aanvraag in met 
meerdere gemeenten? 
 

X ja 
☐ nee 

Zo ja, welke gemeente(n) zijn 
mede-aanvrager ? 

 
Nederweert 

Thema: Brede Intake en PIP 
Verwacht aantal deelnemers 
binnen de pilotduur van 1 jaar: 

30 

Start- en einddatum pilot: 19-08-2019 tot en met 31-12-2020 
De volgende bijlagen moeten worden toegevoegd aan 
uw aanvraag  

(Let op: andere dan deze drie bijlagen worden door SZW 
niet gelezen!) 

X A Plan van aanpak  
X B Begroting 
X C Kopie mandaatbesluiten van ieder 

persoon die de aanvraag heeft 
ondertekend 
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Specifieke uitsluitingscriteria pilotthema Brede Intake en PIP (max. 1200 woorden) 

Voor het pilotthema Brede Intake/PIP geldt een aantal specifieke uitsluitingscriteria. Deze specifieke 
criteria zijn uitsluitingscriteria. Als uw pilot niet voldoet aan één of meerdere van deze criteria, dan 
komt uw pilot niet in aanmerking voor financiering. Wij vragen u een toelichting en onderbouwing te 
geven op elk van deze criteria, zodat blijkt dat uw pilot hieraan voldoet. Het staat u vrij om in uw plan 
van aanpak uitvoeriger op de criteria in te gaan. 

Thema  

Voor de brede intake zijn 13 
onderwerpen beschreven. 
Welke van de 13 
onderwerpen komen in uw 
pilot aan bod? 
 
 

De 13 onderwerpen die het pilotprogramma Veranderopgave 
Inburgering omschrijft voor de brede intake komen in onze pilot 
allemaal aan bod. De onderwerpen worden in beeld gebracht door de 
medewerker van het COA, de kansenverkenner en de gemeentelijke 
regisseur. Zij vragen breed uit en maken hierbij gebruik van elkaars 
kennis en expertise.  
De medewerker van het COA kijkt gericht naar de competenties van 
de bewoners op 6 domeinen en maakt hierbij gebruik van TVS en 
een digitaal klantprofiel dat ontsloten wordt middels TVS.  
De kansenverkenner maakt bij zijn brede uitvraag gebruik van PPS-
V.  
De regisseur bij de gemeenten maakt van een klantprofiel een 
gezinsprofiel.  

Hoe legt u de afspraken 
over inburgering, 
participatie en begeleiding  
tussen de gemeente en de 
nieuwkomer vast in het PIP? 
 

De afspraken worden volgens de SMART-methode vastgelegd. 
SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden.  
De afspraken in het plan zijn fysiek en digitaal beschikbaar voor de 
leden van het PIP-team.  
Voor het digitaal vastleggen wordt gebruik gemaakt van Paragin. 
Paragin ontwikkelt internetsoftware gericht op competentie-, kennis- 
en talentontwikkeling en wordt door Werk.Kom al jaren naar 
tevredenheid gebruikt. In Paragin kunnen op redelijk eenvoudige 
wijze meerdere gebruikers worden toegevoegd.  

Hoe geeft u aandacht aan 
het onderwerp 
maatschappelijke 
participatie in het PIP? 
 

Het PIP heeft de focus op maatschappelijke participatie. Hiervoor 
wordt vanaf dag één door coaches tijdens de maatschappelijke 
begeleiding gewerkt aan de hand van de Zelfredzaamheidsmatrix 
(ZRM). In het PIP-team sluiten standaard partijen als de 
welzijnsorganisatie en Werk.Kom aan en wordt er op maat passende 
en zinvolle dagbesteding geboden. De insteek die hierbij gekozen 
wordt is mede afhankelijk van de gekozen route. Activiteiten in het 
kader van maatschappelijke participatie lopen in beginsel parallel 
met andere activiteiten.  

Doelgroep  
Hoe borgt u dat alle 
deelnemers 
inburgeringsplichtig zijn? 
 
 
 
 
 

Om te borgen dat alle deelnemers inburgeringsplichtig zijn 
raadplegen we TVS en de Portal Inburgering via Suwinet Inkijk.  
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Hoe zorgt u ervoor dat de 
deelnemers een afspiegeling 
zijn van de nieuwe instroom 
van inburgeringsplichtigen 
in uw gemeente(n), qua 
land van herkomst en 
geslacht? 

Statushouders die vanaf de start van de pilot nog niet gehuisvest 
zijn in de gemeenten Weert of Nederweert maar wel aan deze 
gemeenten zijn gekoppeld komen allemaal in aanmerking voor een 
brede intake en een PIP.  

Planning  

Hoe zorgt u ervoor dat de 
pilot in augustus 2019 kan 
starten? 
 
 
 
 
 
 

Met het pilotteam wordt vanaf juni strak gestuurd op de planning. 
Een belangrijke schakel in de fase van de brede intake is de 
kansenverkenner. Hij is al sinds 2018 actief in onze gemeenten en 
maakt hierbij gebruik van het instrument PPS-V. Bij het afnemen 
van de brede intake hoeven wij dus niet vanaf nul te beginnen. 
Daarnaast wordt er in de gemeenten Weert en Nederweert al 
intensief samengewerkt tussen partners in et brede sociaal domein. 
Deze samenwerking hoeven we dus ook niet vanaf nul op te zetten. 
Het opstellen en ondertekenen van een convenant tussen de 
deelnemende partijen en een integraal PIP op persoonsniveau is een 
logische stap in de bestaande samenwerking.   
 

Hoe borgt u dat er minimaal 
20 deelnemers aan de pilot 
meedoen? 
 
 
 
 
 
 
 

Gezien de aantallen die de gemeenten Weert en Nederweert in 2018 
en 2019 nog moet huisvesten vanuit de taakstelling is het aantal van 
30 deelnemers aan de pilot geborgd. Bij alle statushouders die 
gekoppeld zijn aan de gemeenten Weert en Nederweert wordt 
namelijk een brede intake afgenomen en een PIP opgesteld.  

Hoe zorgt u ervoor dat 1 
januari 2020 minimaal 10 
intakes zijn afgenomen? 
 
 
 
 
 
 

De kansenverkenner heeft gedurende de periode maart 2018 tot 
februari 2019, 90 brede intakes afgenomen. Dat zijn 9 intakes per 
maand voor 7 gemeenten. Indien we deze aantallen omrekenen naar 
5 maanden en 2 gemeenten is minimaal 10 intakes realistisch voor 1 
januari 2020, wetende dat de eerste maanden de kansenverkenner 
nog te maken had met opstartperikelen.  

Evaluatie  

Hoe verschaft u inzicht in 
het aantal uren dat besteed 
wordt aan de (voorbereiding 
van de) intake van de PIP, 
door de gemeente(n) en 
andere 
uitvoeringsorganisaties? 

De deelnemers van het pilotteam, brede intaketeam en PIP-team 
registreren het aantal uren dat zij actief zijn binnen de pilot. De 
uitvoering registreert hierbij tevens op casusniveau.  
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Specifieke kwalitatieve criteria pilotthema Brede Intake/PIP  

Mogelijk komt uw pilot in aanmerking voor een score op de specifieke kwalitatieve criteria. Deze 
criteria zijn niet verplicht maar tellen samen voor 20% mee in de beoordeling. U kunt per kwalitatief 
criteria 0, 1 of 2 punten scoren. Indien uw aanpak aanspraak maakt op één van de kwalitatieve 
criteria dan wordt u verzocht hier aandacht aan te besteden in het plan van aanpak. Hieronder staat 
beschreven waar u dit kunt doen. 

Er worden ook intakes met  
gezinsmigranten meegenomen in de 
pilot 

Plan van aanpak onderdeel B: Doelgroep 
 

De intake wordt voor zover mogelijk al in 
het AZC afgenomen  

Plan van aanpak onderdeel C: Aanpak pilot 

Hoe meer pilotdeelnemers, hoe meer 
punten. Licht toe in hoeveel deelnemers 
en hoe u deze gaat bereiken? 

Plan van aanpak onderdeel B: Doelgroep 

De gemeente werkt voor de intake en 
PIP samen met andere gemeenten  

Plan van aanpak onderdeel D: Organisatie  

 
 

Ondertekening hoofdaanvrager 

Gemeente: Weert 

• U verklaart dat de kosten van de pilot die in de begroting zijn opgenomen niet reeds worden 
gefinancierd middels Europese subsidies of nationale subsidies of bijdragen van het Rijk, zoals: 
ESF Actieve Inclusie, SITS, GTI, VIA, AMIF, ISF, JAP (niet limitatief). 

• U verklaart in te staan voor de authenticiteit van de meegezonden bijlagen. 

• U verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

X Ja, dat verklaar ik. 

Plaats 

 

Datum Ondertekening 
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Ondertekening door medeaanvrager(s) 

Indien van toepassing moet deze aanvraag ondertekend worden door de samenwerkende 
gemeente(n). De verklaring dient door elke samenwerkende gemeente apart te worden ondertekend. 

Gemeente: Nederweert 

• U verklaart niet al eerder als mede-aanvrager een aanvraag te hebben ingediend binnen het 
pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. 

• U verklaart dat de kosten voor uw onderdeel van de pilot die in de begroting zijn opgenomen niet 
reeds worden gefinancierd middels Europese subsidies of nationale subsidies of bijdragen van het 
Rijk, zoals: ESF Actieve Inclusie, SITS, GTI, VIA, AMIF, ISF, JAP (niet limitatief). 

• U verklaart in te staan voor de authenticiteit van de meegezonden bijlagen. 

• U verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

X Ja, dat verklaar ik. 

Plaats 

 

Datum Ondertekening 

 
 
 
 

  

 

 

 


