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Geachte leden van de Commissie Sociaal Domein, 
 
Hierbij in formeer ik u over de voorbereiding implementatie nieuwe wet inburgering, waarbij het doel 
onder meer is dat nieuwkomers direct aan de slag gaan met inburgering.  
 
In 2019 werd bekend dat de wet inburgering in 2021 in zal gaan. Vervolgens werd de ingangsdatum 
verplaatst naar 1 juli 2021. Inmiddels is vorige week bekend gemaakt dat de ingangsdatum opnieuw is 
verschoven. De nieuwe wet inburgering gaat naar alle waarschijnlijk in per 1 januari 2022 
 
Wat hebben we al gedaan 
Om de uitvoeringsorganisatie voor te bereiden hebben we al de nodige acties gestart. Met deze acties 
kunnen we, ook in samenwerking met statushouders, onderzoeken wat men nodig heeft, wat werkt, wat 
werkt niet, wat is een logische volgorde en wat nog ontwikkeld moet worden om zo snel mogelijk 
zelfredzaam te zijn.  
 
Trainingen ingezet in 2019 

- Empowermenttraining voor jongeren (K!X works) 
- Mindfit training voor een groep vrouwen uit Syrië en een groep uit Eritrea 
- Versa welzijn inzetten voor de participatie 
- Taalboost training 
- Budgetcoaching Eurowijzer 
- Training arbeidstools van ZOW. Deze is 

aangepast voor een groep statushouders.  En een 
voorbereiding op de Module Arbeidsmarkt en 
Participatie (MAP) 

 
Vanaf oktober 2019 tot heden 

- Ondersteuning voor de programmaleider 
statushouders (onderdeel van Zicht op Werk) om 
nog meer statushouders intensieve begeleiding te 
geven naar opleiding en/of werk. In totaal 2 
medewerkers op de intensieve begeleiding naar 
werk en of opleiding. 

- Start van de integratieconsulent voor de uitvoering 
van 2 pilots 

1. Pilot Brede intake & PIP  
• Oefenen met de uitvoering van de Brede 

intake & PIP. Integratieconsulent gaat 
samen met partner Maatschappelijke begeleiding de Brede intake en PIP uitvoeren bij 
nieuw te koppelen statushouders.  

• Regie nemen en houden – zo veel als mogelijk – op het gehele integratieproces.  
• Zolang de wetgever nog niet wettelijk heeft bepaald welke organisatie de 

leerbaarheidstoets gaat afnemen, wordt de AMN test afgenomen. Op grond hiervan en 
de mogelijkheden, wensen etc. wordt in samenspraak met de statushouder de 
taalaanbieder geselecteerd.  

2. Pilot inburgering, integratie & participatie  
• 35 reeds gekoppelde statushouders met een bijstandsuitkering die nog niet opgepakt zijn 

worden arbeidsfit gemaakt voor de intensieve begeleiding. 
• Samen met de statushouders worden praktische belemmeringen in kaart gebracht en 

indien mogelijk opgelost. Denk hierbij aan regelen van de kinderopvang.  

Intensieve begeleiding  
Cijfers 2019 - 2020 
 
Opleiding    24 
Werk ft/pt   71 
Nu actief   91 
 
 
Pilot Brede Intake & 
inburgering 
Cijfers oktober 2019 - 2020  
 
Intake gesprekken  17 
Bemiddeling naar ZOW  6 
Opleiding    4 
Werk ft/pt    7 
Nu actief  68 
 
 



                                                                                                           
- Werkprocessen Brede intake en PIP zijn ontwikkeld en in systeem geplaatst. 
- Werkinstructie Brede intake is opgesteld. 
- Documenten ontwikkeld voor Brede intake en PIP, zoals brieven, rapportages etc.  
- Procesafspraken met Vluchtelingenwerk over Brede Intake gemaakt 
- Procesafspraken met COA over warme overdracht gemaakt 
- Inhoud van het Participatietraject omgezet naar voorwaarden benoemd in de (concept) wet 

inburgering 
- Gesprekken met vluchtelingenwerk zijn gestart om de inhoud van de maatschappelijke 

begeleiding aan te passen aan de wettelijke vereisten van de (concept) wet inburgering.  
- Een regionale marktconsultatie heeft plaatsgevonden op 8 oktober plaats met (markt)partijen.  

 
Wat gaan we doen 
Bijeenkomst samenwerkingspartners 
Op 2 april zou een bijeenkomst plaatsvinden voor onze samenwerkingspartners en geïnteresseerde 
raadsleden. Deze kwam helaas te vervallen door de Corona-maatregelen. Deze wordt nu in 
samenwerking met Kessels- en Smit (The Learning Company) naar een digitale bijeenkomst omgezet. 
De digitale sessie vindt plaats op 24 november. 
Het doel is om samen te verkennen hoe we zo goed mogelijk kunnen samenwerken in het 
integratieproces. En waar de mogelijkheden voor onze partners liggen om bij te dragen aan het 
integratieproces. 
Hetgeen we ophalen uit de bijeenkomst wordt meegenomen in de nadere uitwerking van de wettelijke 
taken.  
 
Startnotitie: 
Een startnotitie met de wettelijke opdrachten aan onze gemeenten én onze lokale uitgangspunten is 
vormgegeven. Vorige week is bekend gemaakt dat de ingangsdatum van de wet inburgering 2021 
verschoven wordt naar 1 januari 2022. De consequenties hiervan zijn echter nog niet duidelijk – met 
name de financiële consequenties. 
Waardoor  niet duidelijk is of de startnotitie aangepast moeten worden. Zodra de aanpassingen bekend 
zijn zal een vernieuwde versie aan u aangeboden worden. 
 
Werkgroep  
Voor de uitwerking van de wettelijke taken is een werkgroep gevormd vanuit de verschillende disciplines.  
De werkgroep heeft alle te nemen maatregelen / acties benoemd om de wet te kunnen implementeren in 
onze uitvoeringsdienst en dienstverlening. De komende maanden worden deze verder uitgewerkt. 
Onderdeel hiervan is de verordening en eventuele beleidsregels. Lagere regelgeving moet hiervoor 
echter nog door het ministerie verder uitgewerkt worden.  
De werkgroep gaat – ondanks het uitstel - door met de voorbereidingen van de nieuwe wet.  
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Maarten Hoelscher 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjhqdqc8bjKAhXFqQ4KHWpiANwQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-2203.html&psig=AFQjCNGTNUD7pCcyl9bWwufnvwi3iy0Weg&ust=1453396285117450

