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Aanvraagformulier pilot (Kwetsbare groepen in) Duale trajecten 
 
Met behulp van dit formulier vraagt u financiering aan voor het uitvoeren van een pilot voor het thema 

(kwetsbare groepen in) Duale trajecten. 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: Gemeente Nederweert 
 

Postadres: 
 

Postbus 2728 
 

Postcode en plaats: 
 

6030 AA Nederweert 

Contactpersoon: 
 

 

Telefoonnummer: 
 

 

E-mailadres: 
 

 

Dient u een aanvraag in met 
meerdere gemeenten? 
 

☐ ja 
☐ nee 

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

Gemeente Cranendonck 
Gemeente Weert  
 

Thema: ☐ Duale trajecten regulier  
☐ Duale trajecten kwetsbare groepen 

Verwacht aantal deelnemers 
binnen de pilotduur van 1 jaar: 

40  

Start- en einddatum pilot: 15-8-2019 – 31-12-2020 
De volgende bijlagen moeten worden toegevoegd aan 
uw aanvraag  

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

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

persoon die de aanvraag heeft 
ondertekend 
 

 



 

2 
 

 

Specifieke uitsluitingscriteria pilotthema (kwetsbare groepen in) Duale trajecten 

(max. 1200 woorden) 

Voor het pilotthema duale trajecten geldt een aantal specifieke uitsluitingscriteria. De 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  

Op welke wijze wordt in uw 
pilot taalverwerving 
gecombineerd met 
(toeleiding naar) betaald of 
onbetaald werk? 

In de pilot “Nieuwkomer aan Zet” werken de drie gemeenten 
Nederweert (hoofdaanvrager), Weert en Cranendonck op co-
creatieve wijze samen met Werk.Kom1, inburgeringsaanbieders, 
werkgevers, onderwijs en partners uit zorg- en welzijn aan een 
innovatieve en integrale benadering van inburgering door 
taalverwerving te combineren met (arbeids)participatie, onderwijs 
en positieve gezondheid. Omdat een adequate beheersing van de 
Nederlandse taal, een belangrijke voorwaarde is om te integreren en 
voor succes op de arbeidsmarkt, wordt hier stevig op ingezet op. 
Tegelijkertijd gaat iemand zo snel mogelijk aan de slag bij een 
reguliere werkgever. De werkwijze is als volgt:  
 
Per individuele kandidaat wordt door de gemeenten en Werk.Kom na 
een brede intake en opstelling van een Plan Inburgering en 
Participatie (PIP) een pakket samen gesteld uit verschillende 
componenten, waaronder:  

• Voorschakeltraject op maat met extra taallessen 
• Werkervaring opdoen bij een reguliere werkgever 
• Inburgeringscursus op locatie bij de werkgever 
• BBL opleiding of Praktijkleren met de Praktijkverklaring  
• Extra taalondersteuning door een taalcoach 
• Preventie en ondersteuning op andere leefgebieden  
• Intensieve begeleiding door een jobcoach 
• Een buddy  

 
Uitgebreidere informatie over ieder component leest u in het plan 
van aanpak. Hier wordt ingegaan op de componenten die specifiek 
gaan over taalverwerving en de (toeleiding naar) betaald werk.  
 
Een jobhunter van Werk.Kom gaat met de input uit de brede intake 
en PIP opzoek naar een match met een werkgever. Hier gaat de 
nieuwkomer dan direct aan de slag. In eerste instantie voor een 
ontwikkeltraject en na gebleken geschiktheid, via een betaald 
dienstverband.  
 
Nieuwkomers voor wie het nog niet haalbaar is om direct aan de slag 
te gaan bij een werkgever, volgen een voorschakeltraject bij 
Werk.Kom. Deze wordt op maat samengesteld, afhankelijk van de 
PIP. Zo kunnen er naast de inburgeringslessen of het 
alfabetiseringstraject extra taallessen worden gegeven, om de 
Nederlandse taalbeheersing sneller te vergroten. Ook het opdoen 

                                                   
1 Werk.Kom is een regionaal loket voor mens en arbeid. In 2013 is het ontstaan als samenwerkingsverband van de 

gemeenten Weert en Nederweert en SW-bedrijf de Risse Groep. Vanaf 2018 is gemeente Cranendonck 
aangesloten. Werk.Kom is als WSP het aanspreekpunt voor alle werkgevers in de regio Midden-Limburg West. 
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van werknemersvaardigheden en het volgen van trainingen behoren 
tot de mogelijkheden.  
 
De inburgeringslessen worden bij voorkeur op locatie van de 
werkgever gegeven. Zo wordt de scheidslijn tussen werk en 
inburgering zoveel mogelijk opgeheven en kunnen beiden op elkaar 
worden afgestemd en elkaar nog verder versterken. Doordat de 
klasjes klein zijn, krijgt iedere nieuwkomer persoonlijke aandacht en 
kunnen de lessen beter bij het taal- en intelligentieniveau aansluiten. 
Ook kunnen een aantal bedrijven zich verenigen door op een van 
hun locaties voor de nieuwkomers de inburgeringslessen aan te laten 
bieden, bijvoorbeeld wanneer verschillende bedrijven in de omgeving 
slechts één nieuwkomer per bedrijf hebben werken. Indien beide 
opties lastig zijn, kan een nieuwkomer de al ingezette inburgering 
blijven volgen op de locatie van de inburgeringsaanbieder. Overeind 
blijft staan dat in het traject hoe dan ook werk en inburgering 
parallel aan elkaar lopen.  
 
Daarnaast kunnen deelnemers naast de inburgeringslessen extra 

taalondersteuning krijgen van een taalcoach. Deze helpt met 
individuele vragen en het oefenen van de taal specifiek voor op de 
werkvloer, met aandacht voor specifieke veiligheidsaspecten.  
 
Tot slot is er bij iedere werkgever een ervaren werknemer die 
fungeert als een buddy voor de nieuwkomer. Deze zorgt er vooral 
voor dat de nieuwkomer zich op zijn gemakt voelt, waardoor de 
nieuwkomer laagdrempelig kan oefenen met de Nederlandse 
taal. 
 
Kortom: in deze innovatieve aanpak gaan alle deelnemers bij een 
reguliere werkgever aan de slag, waar in principe ook de 
inburgeringscursus plaats vindt. Een taalcoach ondersteunt hen en 
een buddy zorgt ervoor dat ze laagdrempelig in de praktijk hun 
Nederlands durven te oefenen. Wanneer nodig, krijgt een 
nieuwkomer in een voorschakeltraject extra taallessen. 
 
Als bonus bestaat deze pilot naast deze combinatie tussen 
taalverwerving en werk, ook uit een MBO-opleiding of praktijkleren, 
uit intensieve persoonlijke begeleiding en (preventieve) 
ondersteuning op andere levensgebieden.  

Doelgroep  
Hoe borgt u dat alle 
deelnemers 
inburgeringsplichtig zijn? 

 
 
 
 
 

We borgen dat alle deelnemers inburgeringsplichtig zijn, door dit als 
strikt selectiecriterium te hanteren voor de pilot. We gebruiken drie 
verschillende bronnen om deelnemers te werven en te checken of ze 
inburgeringsplichtig zijn:  

1. We raadplegen de lijst van statushouders via het 
Taakstelling Volg Systeem (TVS) van het COA.  

2. De consulenten van de gemeenten en van Werk.Kom 
selecteren uit de groep nieuwkomers die in 2018 of 2019 in 
de gemeenten zijn komen wonen de inburgeringsplichtigen.  

We raadplegen de Portal Inburgering via Suwinet Inkijk van DUO 
voor de inburgeringsplichtige gezinsmigranten en statushouders. 
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Hoe zorgt u ervoor dat de 
deelnemers een afspiegeling 
zijn van de totale groep van 
inburgeringsplichtigen in de  
gemeente(n), qua land van 
herkomst en geslacht? 

We hebben een totaaloverzicht van de groep inburgeringsplichtige 
nieuwkomers. We zorgen ervoor dat de selectie van de groep 
inburgeringsplichtigen representatief is en in verhouding staat tot dit 
totaaloverzicht. Dit betekent dat ongeveer 65 procent van de 
deelnemende statushouders van Syrische afkomst zullen zijn en 
ongeveer 20 procent van Eritrese afkomst. De overige 15 procent 
van statushouders komt uit andere landen, zoals Turkije, Irak, Iran, 
Afghanistan of Pakistan. Ook een aantal van hen zal deelnemen aan 
de pilot. Daarnaast worden gezinsmigranten betrokken bij de pilot. 
Zij komen onder andere uit Azië en Zuid-Amerika.  
 
We zetten in op deelname van zowel mannen als vrouwen aan de 
pilot. Indien er kinderen zijn, wordt er indien nodig kinderopvang 
geregeld zodat beide ouders mee kunnen doen. De kosten hiervoor 
worden vergoed. 

Let op, deze specifieke 

eis geldt alleen voor 
kwetsbare groepen.  
Behoren de deelnemers aan 
uw pilot tot een kwetsbare 
groep? Dit zijn een door de 
gemeente duidelijk 
afgebakende, homogene 
groep inburgeraars voor wie 
het doel van de route in 
principe haalbaar is, maar 
waar er extra risico’s zijn op 
vroegtijdige uitval, onder 
meer als gevolg van 
meervoudige problematiek. 
Aan kwetsbare groepen 
binnen de pilot Z-route 
worden dus andere eisen 
gesteld dan aan kwetsbare 
groepen binnen de pilot 
duale trajecten.  
 
 

N.v.t. 

Planning  

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

Voor de pilot wordt een projectorganisatie ingericht. Voor de start 
van de pilot worden afspraken vastgelegd in een te ondertekenen 
convenant. De komende maanden worden alle noodzakelijke 
voorbereidingen getroffen en afspraken gemaakt met de 
samenwerkingspartners. De afspraken zijn erop gericht dat er in 
augustus 15 nieuwkomers startklaar zijn om deel te nemen aan de 
pilot en bij werkgevers aan de slag te gaan. Voor de project 
coördinatie zal een algemene projectleider worden aangesteld. Deze 
projectleider zal de uitvoering en voortgang van de 
projectactiviteiten monitoren.  
 

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

Het aantal deelnemers in onze pilot is veel groter dan 15, namelijk 
40. We borgen dat er minimaal 15 deelnemers meedoen, door de 
projectvoorbereiding erop te richten dat er per augustus 2019 15 
nieuwkomers startklaar staan voor deelname.  
 
In onze gemeenten voelen we de noodzaak om hier mee aan de slag 
te gaan, ongeveer de helft van onze bijstandsbestanden bestaat 
namelijk uit (voormalige) statushouders. We bieden het duale traject 
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aan als een verplicht maatwerktraject in het kader van de 
Participatiewet. De consulent van de gemeente is regiehouder op 
deelname en nakoming van de verplichting door de nieuwkomers.  
 
De pilot is een unieke kans in de regio waarbij inburgeraars het 
snelst volwaardig meedoen in de Nederlandse maatschappij met een 
grotere, snellere en betere kans om een betaalde baan te 
verwerven. 

Hoe zorgt u ervoor dat 1 
januari 2020 minimaal 5 
intakes zijn afgenomen? 
 
 
 
 
 
 

Daar wordt de projectplanning op ingericht, alleen dan 
verdriedubbeld. De voorbereidingen zijn erop gericht dat er in 
augustus minimaal 15 intakes worden afgenomen. De screening en 
selectie door consulenten van gemeenten en Werk.Kom vindt dan 
ook al plaats in juli. Na subsidietoekenning, vinden op korte termijn 
de brede intakes en het opstellen van de PIP’s plaats. 

Evaluatie  

Hoe verschaft u op 
individueel niveau inzicht in 
het aantal uren dat is 
besteedt aan begeleiding 
door de gemeente en 
andere 
uitvoeringsorganisaties? 

Met de verschillende uitvoeringsorganisaties wordt afgesproken dat 
we in één systeem namelijk Paragin. Hierin wordt per kandidaat de 
voortgang, aantal uren begeleiding en afspraken geregistreerd en 
gemonitord. Het overall overzicht houdt de aangestelde 
projectleider. Hij of zij evalueert gedurende de pilot de voortgang en 
algemene leereffecten, niet alleen op het niveau van de kandidaat, 
maar ook op het overkoepelende niveau van de gehele pilot.  
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Specifieke kwalitatieve criteria pilotthema (kwetsbare groepen) in Duale trajecten 

 
In de trajecten is aandacht voor het 
omgaan met belemmeringen voor 
arbeidsparticipatie, zoals (psychische) 
gezondheid en schulden. Aanvrager 
geeft aan welke partijen hierbij nodig 
zijn. 

Plan van aanpak onderdeel C aanpak pilot 
 

In de pilot worden geen standaard 
trajecten aangeboden, maar 
maatwerktrajecten afgestemd op 
individuele deelnemers. Hierbij wordt 
niet alleen het SW-bedrijf, maar ook 
andere werkgevers betrokken. 

Plan van aanpak onderdeel C aanpak pilot 

Er is spreiding onder de deelnemers wat 
betreft het moment van binnenkomst in 
Nederland; dat wil zeggen dat een deel 
van de deelnemers kortgeleden in 
Nederland is gekomen, een deel al wat 
langer geleden (een half jaar) en een 
deel nog langer geleden (ongeveer een 
jaar).  

Plan van aanpak onderdeel B doelgroep 

Onder de deelnemers zijn ook 
gezinsmigranten 

Plan van aanpak onderdeel B doelgroep 

Hoe meer pilotdeelnemers, hoe meer 
punten 

Plan van aanpak onderdeel B doelgroep 

 

 

Ondertekening hoofdaanvrager 

Gemeente: Nederweert 

• 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. 

☐ Ja, dat verklaar ik. 

Plaats 

 

Datum Ondertekening 

 
Nederweert 

 
28-05-2019 

 
 
 
 

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. 
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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: Weert 

• 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. 

☐ Ja, dat verklaar ik. 

Plaats 

 

Datum Ondertekening 

 
Weert 
 
 

 
28-5-19 
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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: Cranendonck 

• 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. 

☐ Ja, dat verklaar ik. 

Plaats 

 

Datum Ondertekening 

 
Cranendonck 
 
 

 
28-5-19 

 

 

 

 
 

 
 
 


