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Waar wordt het belegd?

ROC Rivor    Leerroutes  
Sociom    Praktische begeleiding bij huisvesting 
lokale welzijnsorganisatie  Leefomgeving ontdekken

Regio Rivierenland;  Inburgeringsconsulent
    Budgetcoach (�nancieel ontzorgen)
    Regiocoördinator 
    Sleutelpersoon 

Op het moment dat de statushouder nog in het AZC zit, start de Brede Intake (uitgevoerd door de inburge-
ringsconsulent). 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). De inburgeringstermijn start op het moment dat het opstellen van het PIP is afgerond. 

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 opdracht ‘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. Tegelijkertijd start op dit moment ook het �nancieel ontzor-
gen, 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 statushouder toe naar �nanci-
ele zelfredzaamheid. 

Na de praktische zaken bij huisvesting volgt er een warme opdracht naar 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
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