
Stappenplan project integratie vergunninghouders 2018 

Naar aanleiding van de tussenevaluatie van het project integratie vergunninghouders 2018 

(24 april 2018) is onderstaand Stappenplan samengesteld als leidraad voor de voortgang 

van dit project in 2018. Doelen en concrete acties met tijdsplanning zijn per onderdeel 

weergegeven.  Dit stappenplan wordt de eerstvolgende vergadering op 20 september 2018 

besproken met de Stuurgroep om de voortgang te bewaken als voorbereiding op mogelijk 

verdere implementatie van het project binnen Wonen Plus Welzijn in 2019.  

 Fietsgroep WPW 

Doel: Leren fietsen voor vergunninghouders ter bevordering van de participatie en 

zelfredzaamheid 

Deze groep is reeds gestart met op dit moment drie vrouwen onder begeleiding van 

Wonen Plus Welzijn 

 

Vervolgstappen 2018: 

- Continueren en uitbreiding bestaande groep door inzet versterking samenwerking 

binnen dit project met Vluchtelingenwerk, de Wijkteams en Fiolet voor het 

aandragen en werven van deelnemers.  Mei 2018 

- Werving en koppeling en inzetten vrijwillig ondersteuners fietsgroep. Mei/ Juni 

2018 

- Pr campagne fietsgroep september 2018 door  : 

Artikel WPW magazine en lokale pers, hiervoor uitnodigen Burgemeester voor 

kennismaking met de groep. 

 

 Woonzorggroep Samen 

Doel: Kwartiermaker voor inzet van vergunninghouders als vrijwilliger binnen deze 

organisatie. 

Eerste aanzet is gegeven door gesprek met vrijwilligers coördinator van 

Woonzorggroep Samen. 

 

Vervolgstappen 2018: 

- In kaart brengen welke vergunninghouders binnen welke diensten zijn ingezet/ of 

waar nog ruimte is voor inzet van deze doelgroep. Juli/ Augustus 2018 

- In kaart brengen waar en wat mogelijke knelpunten zijn. Juli/ Augustus 2018 

- In samenwerking met Vluchtelingenwerk op deze punten voorlichting organiseren 

en/ of aanbevelingen op de werkvloer. September/ Oktober 2018 

- Mogelijke uitbreiding van deze kwartiermakerfunctie naar andere organisaties met 

inzet van vergunninghouder als vrijwilliger. Oktober 2018 

 

 Integratie vrouwen 

Doel: bevorderen participatie en zelfredzaamheid van deze groep. 

 

Stappen 2018: 

- Hypothese check via de Wijkteams en Vluchtelingenwerk. Start Augustus 2018 

- Directe lijn tussen WPW en het Wijkteam, Vluchtelingenwerk en Fiolet voor de 

uitwisseling en vervolgstappen. Augustus 2018 

- Mogelijke vervolgacties zouden kunnen zijn; aansluiten vrouwendag, 

gespreksgroepen, ontmoetingsgroepen, opvoedingsgroepen met en voor deze 

vrouwen te organiseren.  September/ Oktober 2018 

 



 

 

 Jong Volwassen vergunninghouders (18/ 22 jaar) 

Doel: bevorderen participatie met als speerpunt vrijetijdsbesteding van deze groep. 

(Preventieve werking) 

 

Stappen 2018: 

- Hypothese check via de Wijkteams, Vluchtelingenwerk en Fiolet. Start Augustus 

2018 

- Directe lijn tussen WPW en het Wijkteam en Vluchtelingenwerk voor de 

uitwisseling en vervolgstappen. Augustus 2018 

- Mogelijke vervolgacties zouden kunnen zijn; Contacten met Sportservice 

Schagen voor beweegactiviteiten (mogelijkheid Cruyff Court) , koppelen 

sportmaatje via Sportservice Schagen bij instappen bestaande activiteiten/ 

verenigingen, Contactlegging ontmoetingspunten/ buurthuizen en het overige 

verenigingsleven. September/ Oktober 2018 

- Contactlegging Jongerenwerkers Schagen, in kaart brengen doelgroep. 

September 2018 

 

 Pilot open Inloopmiddag 

Doel: Alle inwoners van onze gemeente in contact brengen met vergunninghouders  

om zo het onderlinge begrip te vergroten. 

Deze middag wordt gehouden op woensdag 10 Oktober 2018 in samenwerking met 

de Ouderenbonden en Vluchtelingenwerk en na evaluatie mogelijk uitbreiding van 

deze opzet.  

 

Stappen 2018: 

- Uitgebreid artikel in het magazine van WPW over dit onderwerp middels interview 

Vluchtelingenwerk en een vergunninghouder. September 2018 

- Evalueren bijeenkomst. Oktober 2018 

- Aan de hand van de evaluatie eventueel herhalen van deze bijeenkomst mogelijk 

in een andere vorm ( te denken valt aan andere samenwerkingspartners/ locatie) 

December 2018 

 

 Folder Wooncompagnie in samenwerking met Buurtbemiddeling ‘Goed 

Buurschap’. 

Doel: Voorlichting vergunninghouders over wonen en woonomgeving. 

Deze is reeds in gebruik. 

 

Stappen 2018: 

- Evalueren met Wooncompagnie gebruik en effect folder September 2018 

 

 Verbinding met het Taalmaatjesproject Schagen.  

Doel bekendheid en koppelen van de mogelijkheden van het Taalhuis en het 

Taalmaatjesproject aan integratie van vergunninghouders. 

Project is in samenwerking met het Taalhuis, 25-05-2018 start de training voor de 

vrijwilligers; ‘Taal voor het leven’.  

 

Stappen 2018 

- Korte lijnen tussen beide projecten. Vanaf Juni 2018* 



- Doorverwijzing van deelnemers binnen dit project naar het Taalhuis. Vanaf Juni 

2018* 

- Taalhuis indiceert geschiktheid inzet Taalmaatjesproject. Vanaf Juni 2018* 

- Wonen Plus Welzijn coördineert de inzet van de taalmaatjes.  

 

*na afronding training vrijwilligers project Taalmaatjes 

 

Wonen Plus Welzijn 

Mei 2018 
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