Inburgeringsconsulent
Op het moment dat de statushouder nog in het AZC zit, start
de Brede Intake (uitgevoerd door de inburgeringsconsulent).
Uit de Brede Intake volgt een PIP (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie. Het traject van de Brede Intake duurt
circa tien weken en loopt door wanneer de statushouder
wordt gehuisvest in de gemeente. In het PIP wordt o.a.
vastgelegd welke leerroute een statushouder gaat volgen
(onderwijsroute, B1-route of Z-route).

Wie voert wat uit in regio Rivierenland?
ROC Rivor
Sociom
lokale welzijnsorganisatie

leerroutes
A. Praktische begeleiding bij huisvesting
B. Leefomgeving ontdekken

Regio Rivierenland

Team Inburgering
- Inburgeringsconsulent
- Budgetcoach (financieel ontzorgen)
- Regiocoördinator
- Sleutelpersoon

Sociom: ‘Praktische begeleiding
bij huisvesting’

Gedurende het hele traject, totdat de statushouder is
ingeburgerd, voert de inburgeringsconsulent de regie.

Op het moment van huisvesting in de gemeente start Sociom
met de opdracht A ‘praktische begeleiding bij huisvesting’.
Zaken als huurcontract tekenen, contracten gas, water en
licht, inschrijving bij de huisarts e.d. worden geregeld. Dit
traject duurt gemiddeld tien weken. Ook wordt op dit
moment een eventuele aanvraag voor gezinshereniging door
Sociom opgepakt. Trajecten voor gezinshereniging worden
ook na deze 10 weken opgepakt.

MEDEWERKER HUISVESTING

DUO
DUO
BRIEF
DUO stelt inburgeringsplicht vast
en communiceert dit naar
inburgeraar via een Kennisgeving
Inburgering.

Afgeven
verblijfsvergunning
door IND

BRIEF
COA
Koppelingsbrief van COA waarin
staat aan welke gemeente de
inburgeraar gekoppeld is.

GESPREK
COA
Aanbieden Voorinburgering,
uitvoeren Voorinburgering bij
deelname en toestemming
overdracht gegevens klantprofiel.

OVERDRACHT
Wanneer inburgeraar woning
toegewezen krijgt geeft de
medewerker huisvesting een
signaal aan Sociom en Team IB
voor het opstarten van traject
Brede Intake, Financieel
Ontzorgen en de ‘Regeldag’

INBURGERINSCONSULENT
BRIEF
oproep Brede Intake

INBURGERINSCONSULENT
GESPREK
OVERDRACHT
Inburgeringsconsulent organiseert
driegesprek met COA en
inburgeraar in het kader van de
warme overdracht

Start Leerroutes

SOCIOM

huisvesting
gemeente

GESPREK

Regeldag; Op deze dag wordt
- inburgeraar ingeschreven bij de gemeente;
- het huurcontract getekend bij de woningcorporatie;
- contracten gas, water, licht afgesloten;
- uitkering aangevraagd;
- alle contracten doorgestuurd naar budget
coach i.v.m. finacieel ontzorgen

BUDGETCOACH

GESPREK

Start traject Financieel
Ontzorgen voor 6 maanden.

SOCIOM

INBURGERINSCONSULENT
BRIEF
Kennisgeving over aanbod
leerroute en cursusinstelling
(ROC Rivor), MAP en PVT?

DUO
DUO

BRIEF

brief Kennisgeving
inburgeringstermijn

INBURGERINSCONSULENT
BRIEF
na 10 weken; Beschikking
Persoonlijk plan inburgering
en participatie (PIP)

INBURGERINSCONSULENT

INBURGERINSCONSULENT

OVERDRACHT
na ca. 10 weken; warme
overdracht van Sociom naar
de lokale welzijnsorganisaties
voor het onderdeel ‘leefomgeving ontdekken’

Lokale welzijnsorganisatie; ‘Leefomgeving
ontdekken’

Na circa tien weken is de Brede Intake afgerond. Ook zijn de
praktsiche zaken bij huisvesting afgerond. Er volgt een warme
overdracht van Sociom naar de lokale welzijnsorganisaties voor
het onderdeel ‘leefomgeving ontdekken’. Hierbij zal de lokale
welzijnzorganisatie de statushouder wegwijs maken in de
gemeente. De opdracht ‘leefomgeving ontdekken’ bestaat uit
voorlichting over en doorgeleiding naar basisvoorzieningen waar
zij gebruik van kunnen maken als zij een hulpvraag hebben. Dit
zijn de reguliere voorzieningen in een gemeente. Daarnaast is
aandacht voor sociale en maatschappelijke participatie door
toeleiding naar lokale initiatieven, sport en cultuur.

GESPREK
een of meerdere
voortgangsgesprekken

GESPREK
optioneel; indien inburgeraar
moeite heeft met niveau van de
Leerroute op-/afschalen en PIP
aanpassen.

DUO
DUO

BRIEF

INBURGERINSCONSULENT

INBURGERINSCONSULENT

Budgetcoach; financieel ontzorgen
Op het moment van huisvesting start op dit
moment ook het financieel ontzorgen, een traject
van 6 maanden. Hierbij regelt de budgetcoach dat
rekeningen in de eerste 6 maanden rechtstreeks
van de uitkering wordt betaald, en werkt de
budgetcoach met de inburgeraar toe naar
financiële zelfredzaamheid.

INBURGERINSCONSULENT

GESPREK
optioneel afhankelijk van
leerroute; Eindgesprek Z-route

DUO
DUO

GESPREK
optioneel afhankelijk van
leerroute; Eindgesprek Z-route

BRIEF

na aanmelding door de inburgeraar oproep (deel)examen

Afronding Leerroutes

DUO
DUO

Diploma

GESPREK
Brede Intake inclusief leerbaarheidstoets (LBT). dit kunnen
meerdere gesprekken zijn

tweede brief Kennisgeving
Inburgeringsplicht

BRIEF

brief ‘uitreiking
inbugrerings diploma’

DUO
DUO

BRIEF

brief ‘voldaan ’
inburgeringsplicht‘

DUO
DUO

BRIEF

uitslag (deel)examen

DUO
DUO

BRIEF

uitslag (deel)examen

