TRAJECTREGIE VOOR
STATUSHOUDERS

Wat is trajectregie?

Hij /zij stimuleert om stappen te zetten, verkent
kansen en mogelijkheden en onderzoekt of er
belemmeringen zijn (van persoonlijke aard of in
de inburgeringsketen) die opgepakt/verholpen
moeten worden.

Deze informatiebrief is bedoeld voor onze
samenwerkingspartners. Het project trajectregie
is ontstaan, omdat vluchtelingen al snel te maken
krijgen met allerlei organisaties, regelingen,
verwachtingen en ook verplichtingen. Als je nieuw
bent in een vreemd land valt het niet mee om
hierin je weg te vinden. En goed inburgeren kost
tijd. Het project trajectregie wil de integratie van
statushouders bevorderen. De trajectregisseurs
ondersteunen de statushouders maximaal 3 jaar
tijdens het inburgeringstraject. Daar waar
obstakels zijn, wordt er ondersteuning geboden
om de weg te vereffenen, zodat het
integratieproces zo goed mogelijk verloopt. Hierin
werken wij nauw samen met beroepskrachten en
vrijwilligers van verschillende organisaties.

Er zijn korte lijnen met ketenpartners en éénieder
die een belangrijke rol vervult in het
integratieproces. Hiermee worden
samenwerkingsafspraken gemaakt. Eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de
statushouder is een belangrijk uitgangspunt.
De voortgang van het ontwikkelplan wordt
geregistreerd in een digitaal cliëntvolgsysteem.

Wat doet een trajectregisseur?

Trajectregie is een samenwerking tussen Bureau
Wijland, Vluchtelingenwerk Oost Nederland en
Het Inter-lokaal & Tandem. Samen hebben we
een team van 6 trajectregisseurs, dat zich met
grote bevlogenheid inzet voor een succesvolle
integratie van statushouders. Het team heeft
kennis van inburgeringsprocessen, heeft zicht op
welke voorzieningen en (on)mogelijkheden er
zijn voor statushouders en functioneert in een
netwerk met verschillende partnerorganisaties.

Als een vluchteling een status krijgt wordt er door
Vluchtelingenwerk en het Werkbedrijf een intake
gehouden. Voor alle levensgebieden wordt in
kaart gebracht wat iemand kan en hoe het gaat.
Onder andere voor inkomen, werk & opleiding,
tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties,
geestelijke en lichamelijke gezondheid, sociaal
netwerk en maatschappelijke participatie.
De trajectregisseur helpt, op basis van de intake,
met het maken van een persoonlijk ontwikkelplan.
Dit is een plan voor 3 jaar, waarin korte en lange
termijn doelen worden gesteld. Ook de verplichte
inburgeringsdoelen worden hierin meegenomen.
De trajectregisseur heeft regelmatig contact met
de statushouder om de voortgang te bespreken.

Voor wie?

In 201 7 wordt er met 1 50-200 statushouders een
ontwikkelplan gemaakt. Het gaat om nieuwe
statushouders en statushouders die al sinds
201 5 en 201 6 in bezit zijn van een status.

Wie zijn we?

Meer informatie?

Voor vragen over het project kunt u contact
opnemen met: nijmegen@trajectregie.nl

