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Startnotitie Veranderopgave Inburgering 
14 april 2020 (aangepast n.a.v. uitstel invoeringsdatum naar 1 juli 2021) 
 

 
 

 
 

“Snel, goed en volwaardig meedoen in Oude IJsselstreek” 
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1. Aanleiding: waarom hebben we het hier nu over? 
 
Vooraf: voor u ligt de aangepaste startnotitie Veranderopgave inburgering. Onlangs is namelijk door 
het Rijk besloten de invoeringsdatum van 1 januari 2021 te verplaatsen naar 1 juli 2021. De planning 
in deze startnotitie is daarop aangepast. 
 
Vanaf 1 juli 2021 gaat het huidige inburgeringsstelsel op de schop en krijgt Nederland een nieuwe 
wet Inburgering. En dat is niet voor niks. Het gaat niet goed met de huidige manier van inburgeren. 
Na een jarenlang verblijf in Nederland is er vaak nog geen sprake van ‘succesvolle inburgering’. Maar 
wat is dat eigenlijk, inburgeren? En wanneer is iemand succesvol ingeburgerd? 
 
Iedereen doet mee in Oude IJsselstreek! Dat is ons streven. Dat betekent dat iedereen kan 
deelnemen aan de samenleving. Sporten bij reguliere verenigingen, naar school gaan, werk hebben, 
meedoen aan sociale activiteiten en leven en wonen in de buurt. Dit zijn onderdelen van een 
samenleving die voor veel inwoners vanzelfsprekend zijn. Die vanzelfsprekendheid is er niet wanneer 
je als nieuwkomer in Oude IJsselstreek komt te wonen, de taal nog niet spreekt en wanneer vele 
gewoonten nog ongewoon zijn. Daarom is het belangrijk om een goed inburgeringsproces te hebben 
waarbij iemand de taal leert, de samenleving leert kennen en waar iemand wordt geholpen om 
onderwijs te volgen of te gaan werken. Er ligt een veranderopgave voor ons die meer omvat dan het 
implementeren van een nieuwe wet, namelijk het echt vormgeven van een succesvol 
inburgeringsproces en zorgen voor lokale aansluiting in het sociaal domein. Dit is ons doel: 

 
We zorgen ervoor dat iedereen snel, goed en volwaardig mee kan doen in Oude IJsselstreek, 
het liefst via betaald werk, zowel nieuw- als oudkomers. 

 
Dit geldt dus niet alleen voor de mensen die zich hier nieuw 
gaan vestigen, maar ook voor de - veel grotere groep – 
oudkomers die al in onze samenleving leven. Om een beeld te 
geven; we verwachten ca. 10 nieuwe inburgeraars vanaf 1 juli 
2021, de groep oudkomers (sinds 2015) bestaat uit ruim 300 
mensen. Ook deze groep moet meedoen. Na het beëindigen 
van het officiële inburgeringsproces zit de inburgering er nog 
niet op. Eigenlijk begint het dan pas. Vooral het blijven 
ontwikkelen van de taal is noodzakelijk om mee te kunnen 
doen in de samenleving en om isolement te voorkomen zoals 
ook gezegd werd door mevrouw Amar (zie kader). 
 

Een stukje achtergrond: waar staan we nu? hoe gaat het nu? 

Wanneer een nieuwe statushouder in Oude IJsselstreek komt wonen, heeft hij/zij al een lang traject 
doorlopen. Het proces vanaf de aankomst in het asielzoekerscentrum tot het moment van 
inschrijving in de nieuwe gemeente noemen we voorinburgering. Hierna volgt het 
inburgeringsproces. De verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt op dit moment voor een deel 
bij de statushouder zelf (hij of zij koopt zelf de inburgeringscursus) en voor een deel bij de gemeente 
(Participatiewet). 
Het huidige inburgeringsstelsel boekt te weinig resultaat. Mensen doen te lang over het 
inburgeringsproces en er wordt onvoldoende gestimuleerd om een hoger taalniveau te halen. Er is 
daarnaast geen aansluiting met participatie en onderwijs binnen de gemeente. Tot slot is er ook een 
toename van fraude met leningen door cursusinstellingen geconstateerd.  
Uit evaluatie van het lokale actieplan “Huisvesting en Integratie van statushouders 2015 - 2019” blijkt 
dat de uitstroom naar werk in Oude IJsselstreek onder het landelijk gemiddelde ligt. Ook blijkt het 

Taal moet je blijven oefenen 

“Ik ben klaar met inburgeren, maar 
nog lang niet klaar met het oefenen 
van de taal. Dat is iets wat ik niet 
leer uit een boek of als ik thuiszit. Ik 
bezoek bijeenkomsten zoals Meet & 
Eat in Varsseveld waarbij we met 
veel verschillende mensen met 
elkaar eten en praten.”   

Mevrouw Amar 
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erg moeilijk te zijn om het inburgeren te combineren met werk. Er is behoefte aan meer 
ondersteuning op het gebied van taal en financiële zelfredzaamheid.  

We merken ook dat sommige regels het halen van de 
doelstelling moeilijk maakten (zie het verhaal van 
mevrouw Gulnar). Voor een succesvol inburgeringsproces 
is het belangrijk dat bovenstaande uitkomsten en 
ervaringen van sleutelpersonen worden meegenomen in 
het vormgeven van de nieuwe taak.  
 
In deze startnotitie beschrijven we het proces dat we op 
weg naar 1 juli 2021 gaan volgen. In dit proces komen we 
in het najaar 2020  tot een vastgesteld beleidskader 
waarna we  de implementatie oppakken zodat we 1 juli 
2021 startklaar zijn. 
 

2. Opdracht: Wat willen we realiseren? 
 
Kort samengevat willen we de ambitie en gedachte achter de nieuwe wet Inburgering vormgeven 
met als doel dat nieuwe inburgeraars maar ook oudkomers snel, goed en volwaardig meedoen in 
Oude IJsselstreek, net als iedere andere inwoner. We doen dat vanuit de vastgestelde visie(s) en in 
samenhang op de lopende ontwikkelingen in het sociaal domein. 
 
Maar eerst, even wat begrippen: 

 
 

De nieuwe wet Inburgering  

 
In het nieuwe stelsel wordt inburgering stevig gepositioneerd als onderdeel van het sociaal domein. 
Gemeenten krijgen de regierol op de uitvoering van de inburgering en daarmee betere 
mogelijkheden om nieuwkomers te begeleiden zodat zij zo snel mogelijk mee kunnen doen in de 
samenleving.  
 
Figuur 1 geeft een overzicht van het inburgeringsproces weer en de verschillen tussen het huidige en 
nieuwe stelsel. In de nieuwe wet ligt er meer regie bij de gemeente in vergelijking met het huidige 
stelsel. De gemeente krijgt een sleutelpositie in de uitvoering en is verantwoordelijk voor een aantal 

Vluchteling:  Persoon die gedwongen zijn of haar land is ontvlucht 
Asielzoeker:  Persoon die bescherming van een ander land inroept, maar wiens beroep op 

vluchtelingenstatus nog niet bepaald is. 
Statushouder: Een asielzoeker met een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning. 
Sleutelpersoon: Sleutelpersonen zijn (voormalig) vluchtelingen die de Nederlandse taal op minimaal 

B1-niveau beheersen en hun ervaring, kennis en enthousiasme inzetten om hieraan bij 
te dragen. 

Inburgeringsplichtige: Een persoon met een verblijfsvergunning, anders dan voor een tijdelijk doel om in 
Nederland te blijven. 

Gezinsmigrant:   Persoon die getrouwd zijn of gaan trouwen met een Nederlander. Zij hebben via de 
Wet inburgering in het buitenland (Wib) in hun land van herkomst al een beetje 
Nederlands geleerd. 

Oudkomer:  Migranten die zich voor juli 2021 hebben gevestigd of zullen gaan vestigen. 
Nieuwkomer:  Persoon die gaat beginnen met het inburgeringsproces vanaf 2021 
 

“Een stomme regel” 

Mevrouw Gulnar is aan het inburgeren. 
Zij heeft in het huidige stelsel 10.000 
euro tot haar beschikking voor haar 
inburgeringsproces. Zij heeft inmiddels 
haar diploma gehaald aan het 
Graafschapscollege. De kosten hiervoor 
waren 6.000 euro. Met het overige geld 
wilde zij haar taalniveau verbeteren. Dit 
was niet mogelijk omdat met het 
behalen van haar diploma het recht op 
de lening is vervallen.  
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onderdelen in het inburgeringsproces. (Zie bijlage 2 voor een uitgebreide schematische weergave 
van het nieuwe inburgeringsproces).  
Concreet gaat het om een aantal nieuwe (of 
deels bestaande) taken die we georganiseerd 
moeten hebben op 1 juli 2021. Vanaf dat 
moment is de gemeente verantwoordelijk voor: 
 

‐ Een brede intake 
‐ Een Plan Inburgering en Participatie (PIP) 
‐ Een aanbod dat aansluit bij het PIP. Dit 

aanbod omvat één van de drie leerroutes 
(B1-route, onderwijsroute, Z-route, en de 
Module Arbeid en Participatie (MAP) 

‐ Het Participatieverklaringstraject (PVT) 
‐ Het ontzorgen m.b.t. financiële 

huishouding 
‐ Maatschappelijke begeleiding. 

 
Ondanks dat op dit moment het proces van 
landelijke wetgeving nog loopt en de 
invoeringsdatum is uitgesteld  (het Rijk werkt aan 
wetgeving en bijbehorende middelen, 
besluitvorming wordt nu in de loop van dit jaar 
verwacht) en er nog onduidelijkheid is over de 
financiering van de veranderopgave,  bereiden 
wij ons voor op de nieuwe wet met 
ingangsdatum 1 juli 2021. Dat betekent dat wij in 
Oude IJsselstreek  de voorbereidingen treffen om 
op 1 juli startklaar te zijn. 

 

Uitgangspunten voor beleid en uitvoering vanaf 1 juli 2021 

 
Vanuit onze vastgestelde visie(s) sociaal domein en beleidskaders (zie ook hoofdstuk 5) hebben we 
op delen al een richtinggevend beeld waar we heen willen met het vormgeven van de inburgering 
vanaf 2021. Ook de uitkomsten van de regionale overleggen gefaciliteerd door Divosa, de reguliere 
overleggen met de belangrijkste maatschappelijke organisaties en ketenpartners, de gesprekken met 
sleutelpersonen en overleggen met diverse beleidsadviseurs hebben hieraan bijgedragen.  
 
Vanuit onze visie en op basis van de geleerde lessen kiezen we de volgende 10 uitgangspunten voor 
de veranderopgave Inburgering, waar we mee aan de slag gaan. Hierbij maken we de kanttekening 
dat alles onder voorbehoud van vastgestelde wetgeving en voldoende financiële middelen is. 

1. We doen het lokaal en regionaal waar dat beter is; 
2. Een integrale aanpak; 
3. Inkoop/subsidie voor het inburgeringsaanbod, een aanbod voor leerroutes (nieuwe taak) 

doen we regionaal als dat meerwaarde heeft; 
4. De brede intake (nieuwe taak) voeren we lokaal en samen met de inburgeringsplichtige uit; 
5. Het Plan Inburgering Participatie (PIP) geven we lokaal vorm; 
6. De regie op het Participatieverklaringstraject (PVT) (aangepaste taak)  en Module Arbeid en 

Participatie (MAP) (nieuwe taak) beleggen we lokaal waar mogelijk; 
7. Het financieel ontzorgen (nieuwe taak) en het begeleiden naar financiële zelfredzaamheid  

doen we in principe zelf; 

Figuur 1: visuele weergave inburgeringsproces oud (2020) en 
nieuw (vanaf juli 2021) (Cijfers betreffen arbeidsmarktregio). 
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8. Monitoren voortgang van de inburgering (nieuwe taak) doen we zelf; 
9. Maatschappelijke begeleiding (bestaande taak) sluit aan bij de sociale basis in Oude 

IJsselstreek; 
10. Oudkomers worden meegenomen in het nieuwe inburgeringsproces. 

 

Toelichting uitgangspunten 

 
1. We doen het lokaal en regionaal waar dat beter is 

Vanuit Oude IJsselstreek vinden we het van belang dat de lokale visie, het belang van onze 
inburgeraars en het aansluiten van partijen op onze lokale situatie voorop staat, ook in een 
regionale samenwerking. Samenwerken moet meerwaarde hebben, het is geen doel op zich.  
We vinden daarnaast dat er een gedegen afweging moet zijn, vanuit de visie, voor inkoop of 
bijvoorbeeld subsidie. Er is al langere tijd een constructieve regionale samenwerking in de 
Achterhoek rondom inburgering. Dat is ook logisch aangezien de (jaarlijkse) aantallen 
inburgeraars veelal te klein zijn om als gemeente bijvoorbeeld zelf de inkoop van trajecten te 
doen. 

 
2. Een integrale aanpak 

Voor een persoon die gaat inburgeren is het niet relevant wat er onder welke wet valt. Hij of 
zij wil graag wonen, werken, de taal leren, onderwijs volgen etc. We zullen daarom de 
samenhang en aansluiting naar andere velden in het sociaal domein maken vanuit het 
perspectief van de inburgeringsplichtige om ervoor te zorgen dat hij of zij zo snel en 
volwaardig mogelijk meedoet in Oude IJsselstreek. Deze andere velden betreffen in ieder 
geval sociale basis, laaggeletterdheid, participatie, schuldhulpverlening en gezondheid. 

 
3. Inkoop/subsidie voor het inburgeringsaanbod, een aanbod van leerroutes (nieuwe taak) 

doen we regionaal als dat meerwaarde heeft. De gemeente  wordt verantwoordelijk voor de 
inkoop van de inburgeringslessen. We krijgen de wettelijke plicht een leerroute aan te bieden 
die aansluit bij het PIP. Er zijn drie leerroutes: B1-route (focus op taal), onderwijsroute (focus 
op onderwijs), Z-route (focus op zelfredzaamheid).  
Omwille van de tijd is vast regionaal een marktverkenning gestart om de input van de 
partners in het veld op te halen op de regionale inkoop van het inburgeringsaanbod. Op 
voorhand is het geen vanzelfsprekendheid dat we proces regionaal gaan inkopen. 
Tegelijkertijd is het belangrijk om hierbij op te merken dat we in onze gemeente te maken 
hebben met kleine aantallen wat een hoogwaardig lokaal aanbod in de weg kan staan en een 
effect heeft op reiskosten. De verschillende routes vereisen verschillende expertises.  

 
4. De brede intake (nieuwe taak) voeren we lokaal en samen met de inburgeringsplichtige uit. 

We worden als gemeente verantwoordelijk voor het uitvoeren van de brede intake. Deze 
neemt een belangrijke plek in. Door middel hiervan wordt voor elke inburgeringsplichtige 
een beeld gevormd van de startpositie en ontwikkelmogelijkheden op het gebied van 
inburgering en participatie. We vinden primair dat deze brede intake onder regie van de 
gemeente moet worden afgenomen. We onderzoeken of we dit kunnen verbinden met de 
nieuwe toegang voor de participatiewet en de sociale basis.  

 
5.  Het plan Inburgering en Participatie (PIP) (nieuwe taak) geven we lokaal vorm. Na afloop 

van de brede intake wordt door de gemeente, in afstemming met de inburgeringsplichtige, 
een PIP vastgesteld waarin een persoonlijk plan wordt gemaakt om tot een succesvolle 
inburgering te komen. Hierin wordt onder andere de leerroute vastgesteld.  
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6.  De regie op het Participatieverklaringstraject (PVT) (aangepaste taak)  en Module Arbeid en 
Participatie (MAP) (nieuwe taak) beleggen we lokaal waar mogelijk. Op grond van de 
nieuwe wet worden inburgeringsplichtigen geacht in de eerste 18 maanden na de 
inburgeringstermijn zowel het PVT als de MAP af te ronden. De PVT bevat een inleiding in de 
kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Dit is een bestaande taak 
van de gemeente, maar wordt dus uitgebreid in de nieuwe wet. Binnen de MAP brengt de 
inburgeringsplichtige de eigen competenties en arbeidskansen in kaart.   

 
7.   Het financieel ontzorgen (nieuwe taak) en het begeleiden naar financiële zelfredzaamheid  

doen we in principe zelf. Gedurende 6 maanden zal de gemeente vanuit de 
bijstandsuitkering de huur, gas, water stroom en verplichte zorgverzekering betalen. Waar 
nodig kan dit ook langer dan 6 maanden worden doorbetaald. Noot: hier ligt nog wel het 
punt over voldoende uitvoeringsmiddelen van het rijk te beschikken. Het hoofddoel is 
financiële zelfredzaamheid. We zullen hierbij de verbinding maken met het nieuwe beleid 
schuldhulpverlening.  
 

8.  Monitoren voortgang van de inburgering (nieuwe taak) doen we zelf. De gemeente heeft de 
taak de voortgang van het PIP te monitoren en de regierol in te vullen. Dat betekent concreet 
dat er periodiek contact en gesprek moet zijn met de inburgeraar. Dit zien we bij uitstek als 
een lokale taak, het gaat om onze inwoners. 

 
9.  Maatschappelijke begeleiding (bestaande taak) sluit aan bij de sociale basis in Oude 

IJsselstreek. Dit bestaat uit de componenten praktische hulp bieden bij basisvoorzieningen 
en het wegwijs maken in de sociale structuren in Oude IJsselstreek. Deze taken moeten 
ingebed worden in de sociale basis in Oude IJsselstreek, waarbij we duurzame afspraken met 
partners van belang vinden. 

 
10. Oudkomers worden meegenomen in het nieuwe inburgeringsproces.  We verwachten in 

2021 dat er circa 20 personen zullen komen met een inburgeringsplicht. In onze gemeente 
hebben we ruim 300 oudkomers die hier sinds 2015 gekomen zijn. Hiervan ontvangen 163 
personen een uitkering. Het inburgeringsproces is bij deze groep lang niet altijd succesvol 
geweest. Mensen kunnen nog niet volwaardig meedoen en er is een verhoogd risico op 
schulden. Deze groep gaan we meenemen in het nieuwe proces. Hoe dat precies 
vormgegeven gaat worden gaan we verder uitwerken. 

 

3. Wat pakken we op in 2020/2021? 
We knippen de opdracht in twee delen: tot en na 1 juli 2021. We beginnen met de beleidsmatige 
voorbereidingen en hetgeen we georganiseerd moeten hebben om startklaar te zijn om de nieuwe 
wet Inburgering per 1 juli 2021 uit te voeren. 
 

Nieuw beleidsplan 

Allereerst is een lokaal beleidsplan nodig met daarin de uitgangspunten en beleid voor hoe we 
uitvoering vanaf 1 juli 2021 vormgeven en inrichten in onze gemeente. Deze notitie wordt, met 
verplaatsing van de invoeringsdatum, nu in het najaar (oktober) ter besluitvorming voorgelegd aan 
de raad en geeft de definitieve richting en keuzes van het college hoe we de nieuwe taken vanaf juli 
2021 vormgeven en inrichten. In deze notitie betrekken we de uitkomsten van de lopende 
initiatieven (zie onder). 
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Net als in de andere opgaves in het sociaal domein zijn niet op voorhand de huidige wijze van 
organiseren of bestaande uitvoeringsorganisaties leidend maar volgt dat uit de inhoudelijke keuzes 
die in de notitie gemaakt gaan worden. In het beleidsplan worden de hiervoor genoemde 
uitgangspunten nader geconcretiseerd en zal bijvoorbeeld antwoord worden gegeven op vragen als: 
 

- Wat willen we met de veranderopgave inburgering bereiken? 
- Welke leefgebieden, onderdelen van de inburgering hebben voor ons prioriteit, denk aan 

taal en werk bijvoorbeeld. 
- Wat doen we regionaal en wat lokaal? 
- Gaan we werken met inkoop of subsidieafspraken? 
- Wat kan mogelijk worden gedaan door onze lokale partners in de sociale basis? 
- Hoe verbinden we de lokale uitvoeringstaken van de nieuwe wet inburgering aan of onder de 

vlag van de lokale teams en de nieuwe toegang voor de participatiewet? 
- Wie voeren concreet de nieuwe inburgeringstaken uit? 

 
Ook geven we in het beleidsplan een doorkijk op de implementatie naar 1 juli 2021 en de daarna 
volgende stappen richting uitvoering van de veranderopgave. 
 

Naar implementatie en uitvoering 

In het najaar 2020/begin 2021 worden de uitvoeringsafspraken gemaakt voor bovengenoemde 
werkzaamheden en start het aanlooptraject naar de  implementatie. Resultaat is dat we op 1 juli 
2021 startklaar zijn voor de uitvoering van de nieuwe wettelijke taken in aansluiting op en passend in 
de visie en sociale infrastructuur van de gemeente Oude IJsselstreek. 
 
Vanaf 2021 breiden we, op basis van het vastgestelde beleidsplan, uit naar de groep oudkomers, wat 
overigens niet wil zeggen dat wij deze groep in 2020 niet betrekken. Integendeel. Deze groep wordt 
betrokken bij de uitvoering van de Participatiewet die we vanaf 2021 zelf gaan uitvoeren. Dit jaar 
wordt gestart met een aantal initiatieven waar de groep oudkomers bij betrokken is. 

4. Acties en tijdpad 
 
De Veranderopgave Inburgering kan alleen maar slagen als wetgeving, beleid, ambitie, lokale 
uitvoering en financiën met elkaar in balans zijn. Inburgering is een onderwerp dat meerdere 
disciplines uit het sociaal domein beslaat zoals participatie, gezondheid, onderwijs, 
schuldhulpverlening. In de aanloop naar 1 juli 2021 gaan wij projectmatig te werk met een integrale 
projectgroep. We  onderscheiden hierbij 5 fases. 
 

Lopende initiatieven met oudkomers waar onze gemeente direct of indirect bij 
betrokken is.  

- Pilot Brede intake op arbeidsmarktregio (1e kwartaal 2020) 
- Pilot Vrouwen en werk; gemeente Berkelland en Bronckhorst (1e en 2e kwartaal 2020) 
- Pilot Z-route in samenwerking met de regio en project Samen Achterhoek  (mei 2020) 
- Onderzoek naar de meerwaarde van de inzet van Sleutelpersonen en 

Cultuurverbinders (1e kwartaal 2020) 
- Samen Oude IJsselstreek (weekprogramma waarin kennis wordt gemaakte met lokale 

activiteiten zoals Taalhuis, verenigingsleven en vrijwilligerswerk). 
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Fase 1 
Inventarisatie  

 
okt 2019 – 

 maart 2020 

Fase 2 
Dialoog 

 
feb t/m apr2020 

Fase 3 
Verdiepen en 

toetsen op 
draagvlak  

  
mei t/m juli 2020 

Fase 4 
Besluitvorming  
aug - okt 2020 

Fase 5 
Uitvoerings-
afspraken en 

implementatie  
 

Nov 2020  – juli 
2021 

 

- Volgen landelijke ontwikkelingen 
- Evaluatie van het lokale Actieplan statushouders 2015 - 2019 
- Aanvragen regionale onderzoeken en regionale samenwerkingsverbanden 
- Concept startnotitie 
- Voorbereiden marktverkenning in regionaal verband  

- Werkbijeenkomsten Participatie (inkomen, meedoen en werken & 
leren) met  meer dan 20 externe partners waaronder werkgevers, 
Stichting Vluchtenlingenwerk) (27/1, 28/1, 3/2) 

- Dialoog met sleutelpersonen, cultuurverbinders en oudkomers  (25/2) 
- Dialoog via het regulier Overleg Integratie met de belangrijkste 

maatschappelijke organisaties en kernpartners (Bibliotheek, Stichting 
Vluchtelingenwerk, sociaal werk, Taalhuis, gebiedsmakelaar, 
werkacademie en Wonion). Thema Plan van Aanpak en Brede Intake. 
(19/3) 

- Maandelijks regionaal overleg Veranderopgave Inburgering gefaciliteerd 
door Divosa 

- Adviesraad sociaal domein (3/3) 
 

- Terugkoppeling dialoog regulier Overleg Integratie en vervolg op overige 
thema’s:  routes, ontzorgen, maatschappelijke begeleiding (begin april)  

- Marktverkenning uitkomsten (maart) 
-  
- Vaststellen Startnotitie Raad (23/4)  
- Uitkomst Brede Intake en Pip in Feb pilots verwerken (april) 
- Start pilot z-route  (mei) 
- Concept beleidsplan opstellen (mei-juli) 
- Terugkoppeling en verdieping dialoog sleutelpersonen, 

cultuurverbinders en oudkomers (mei) 
-  
 

 
 

- Vaststellen beleidsplan door College (september) en Raad  (oktober) 
- Communicatie actieplan opstellen 

 
 
 

- Trainen van personeel 
- Inkoop inburgeringstrajecten 
- Inwoners inlichten 
- ICT inrichten 
- Data Inventarisatie oudkomers  
- Indien nodig: vaststellen eventuele verordening in de raad (dec.begin 

2021)  
 
 



9 
 

Toelichting op de fasen 2020/2021 

 
Fase 1: Inventarisatie (okt 2019 – maart 2020) 
In de eerste fase brengen we in beeld wat er nodig is om inrichting te geven aan de veranderopgave. 
We evalueren de lokale uitvoering van de afgelopen jaren en zetten een aantal pilots in. De landelijke 
ontwikkelingen rondom de nieuwe wet worden nauw gevolgd. 
 
Fase 2: Dialoog (feb t/m april 2020) 
In de tweede fase gaan we om tafel zitten met de belangrijkste belanghebbenden om te horen wat 
de belangrijkste aandachtspunten zijn rondom inburgering.  Wat gaat goed, wat kan beter? Dit 
gebeurt tijdens 3 type interactiemomenten: (1) speciaal georganiseerde bijeenkomsten met 
sleutelpersonen, cultuurverbinders en oudkomers; (2) het regulier overleg Integratie met de 
belangrijkste maatschappelijke organisaties en ketenpartners, en (3) het regionaal overleg 
gefaciliteerd door Divosa. We horen vanuit verschillende perspectieven wat wel en niet werkt. Met 
een interne werkgroep worden de opbrengsten besproken. Gezamenlijk met andere onderdelen van 
het sociaal domein wordt ook de sociale raad geïnformeerd en betrokken in deze fase.  
 
Fase 3: Verdiepen en toetsen (mei t/m juli 2020) 
De verzamelde informatie uit de gesprekken verdiepen we in deze fase en vullen we aan met de data 
die beschikbaar is uit de pilot studies. Hiermee komen we tot een concept beleidsplan en dat toetsen 
we in bovengenoemde interactiemomenten. 
 
Fase 4: Besluitvorming (juli-okt 2020) 
Het beleidsplan wordt definitief gemaakt en ter vaststelling voorgelegd aan college en raad. Hierbij 
maken we wel de kanttekening dat het rijksbeleid dan helder moet zijn. Dit is ook het moment 
waarop een actieplan communicatie wordt gemaakt. Dit is een overzicht waarin staat wat er 
wanneer naar wie gecommuniceerd wordt.  
 
Fase 5: Uitvoering en implementatie (vanaf nov 2020) 
In deze fase worden verdere voorbereidingen getroffen om op 1 juli startklaar te zijn. Dit betekent 
onder andere inkoop/subsidie, organiseren en trainen van personeel en het inrichten van de ICT.  
Mogelijk is het nodig een verordening vast te stellen, danwel de verordening sociaal domein aan te 
passen, als dat zo is wordt deze december 2020 danwel begin 2021 aan de raad voorgelegd. 
 

Risico’s/onzekerheden 

Er is op dit moment een aantal onzekerheden waar we rekening mee houden: 
- Op dit moment (maart 2020) ligt er een conceptversie van de wet. De invoeringsdatum is 

onlangs van 1 januari 2021 verplaatst naar 1 juli 2021. Er wordt nader bekend wanneer 
besluitvorming in de Tweede en Eerste kamer gaat plaatsvinden. We zullen dit proces nauw 
blijven volgen en steeds bepalen of we lokaal doorkunnen met ons beleidsplan. Het kan zijn 
dat dit toch alsnog vertraging gaat geven omdat landelijke uitkomsten toch nog onvoldoende 
bekend zijn.. 

- Er is nog geen besluit genomen door het Rijk over financiële middelen. Het ministerie van 
SZW heeft aangegeven 155 miljoen uit te trekken voor het inburgeringsproces. Onderzoek in 
opdracht van VNG en SZW concludeerde dat er structureel 197 miljoen nodig is.  De VNG is 
uitermate kritisch naar het Rijk waar het gaat om voldoende financiële middelen voor de 
uitvoering van deze nieuwe taak voor de gemeenten. Ook de uitkomsten hiervan zijn nodig 
om lokaal de nieuwe wet goed te kunnen vormgeven. 
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5. Binnen welke kaders werken we? 
 

Wettelijk kader 

Het wettelijke uitgangspunt is de Wet Inburgering. Op dit moment (februari 2020) ligt er een 
conceptversie. Er worden, ondanks uitstel van de invoeringsdatum, geen grote wijzigingen verwacht. 
 

Beleidsmatig kader 

Het vastgestelde beleidsplan sociaal domein ‘Samen, met en voor elkaar” (11 mei 2017) vormt het 
beleidsmatige kader. Dit beleidsplan bevat acht leidende principes die ook richting geven aan de 
Veranderopgave Inburgering: 
 
i. Zelf, met het eigen netwerk en dan buiten het eigen netwerk 
ii. Voorkomen is beter dan genezen. 
iii. Iedereen doet mee en draagt bij aan de inclusieve samenleving. 
iv. Uitgaan van wat kan of wat geleerd kan worden. 
v. Zo licht en kort als mogelijk, zo zwaar en lang als noodzakelijk. 
vi. Processen zijn simpel, direct en in samenhang. 
vii. Professionals: ‘het resultaat telt’. 
viii. Lokaal waar het kan, regionaal waar het beter is. 
 
Ook de overige vastgestelde visie(s)  voor het sociaal domein, denk aan normaliseren, voorkomen  en 
samenwerken/innoveren alsook de visie op de lokale uitvoering van de participatiewet staan centraal 
in de veranderopgave inburgering. Daarbij gelden de uitgangspunten op het gebied van inclusie als 
kader.  
 

Financieel kader 

Vanuit het Rijk is er nog geen concreet budget genoemd voor de veranderopgave Inburgering. De 
ontwikkelingen volgen we nauwlettend. Zoals eerder genoemd heeft het ministerie van SZW 
aangegeven 155 miljoen uit te trekken voor het inburgeringsproces. Tegelijkertijd geeft onderzoek 
aan dat er 42 miljoen meer nodig is.  
 
Er zijn geen extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk voor de voorbereiding. De 
voorbereidingen geven we vooralsnog vorm met inzet van reguliere capaciteit, het gaat dan met 
name om projectkosten tot 1 juli 2021. Aan personele uren werkt er een projectleider (8 uur) en 
beleidsfunctionaris (16 uur) aan de veranderopgave. De regio wordt door het Rijk ondersteund via 
een regiocoördinator. 
 
We voorzien een mogelijk uitdaging bij de werkzaamheden in de tweede helft 2020 en eerste helft 
2021 waarbij uitvoeringscapaciteit nodig is om vanaf 1 juli 2021 startklaar te zijn. Het gaat dan o.a. 
om  inrichting ICT, ontzorgen, deskundigheidsbevordering, organiseren en trainen personeel etc. De 
komende periode onderzoeken we of het uitvoerbaar is binnen de bestaande capaciteit/binnen de 
bestaande begroting. Wanneer dit niet het geval is wordt een aanvullend voorstel opgenomen in het 
proces naar de Voorjaarsnota en bij de beleidsnota die in oktober aan u voorligt. 
 
Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor de pilot studies en is er dit jaar geld beschikbaar voor de 
tussengroep (46.000 euro per jaar).  
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6. Belanghebbenden: wie hebben we nodig? 
 

Opdrachtgever- en nemer 

Bestuurlijk opdrachtgever:  Coördinerend opdrachtgever Otwin van Dijk (Burgemeester) en 
wethouder Bert Kuster ( sociaal domein) 

Ambtelijk opdrachtgever:  Yvon Noordman (Programmamanager Sociaal Domein) 
Ambtelijk opdrachtnemer:  Lenneke Knoop (Projectleider) en Renske Waardenburg (Adviseur 

Sociaal Domein) 
 

Interne projectgroep 

Er is een interne projectgroep geformeerd met ambtenaren vanuit verschillende disciplines van het 
sociaal domein, communicatie, financiën en ICT. 
 

Afstemming overige ontwikkelingen sociaal domein 

Via een gemeentelijk strategisch overleg met de programmamanagers sociaal domein en de trekkers 
van de grote transformatieopgave (participatie lokaal, nieuwe beleid schuldhulpverlening, 
transformatie sociale basis, kwaliteitsslag etc.) stemmen we het proces, inhoud, integraliteit en 
voortgang met elkaar af. 
 

Partners en betrokkenen extern 

Externe partners waar de gemeente mee samenwerkt op het gebied van inburgering worden 
betrokken in deze veranderopgave. Dit zijn onder andere stichting Vluchtelingenwerk, de bibliotheek, 
Taalhuis en Wonion.   
 

Mate van participatie 

Om voldoende maatschappelijk draagvlak te creëren en te behouden, kiezen we voor een korte, 
krachtige ‘van buiten naar binnen’ aanpak, die mogelijk is met de beschikbare tijd. Wij zullen naast 
maatschappelijke organisaties ook inwoners en ervaringsdeskundigen zoals sleutelpersonen, 
cultuurverbinders en oudkomers met ons mee laten denken en praten. 
Het is belangrijk om vooraf helder te zijn in de mate van participatie. We zien als rol voor de 
inwoners en partners meedenken, meepraten en mee adviseren, binnen de reeds vastgestelde visies 
en kaders. College en Raad zijn uiteindelijk aan zet te besluiten over het beleidsplan en de 
vervolguitvoering. 
De partners, inwoners en ervaringsdeskundigen worden in  2020 voornamelijk betrokken in de 
dialoogfase. Daarnaast zullen we hen op de hoogte houden van de keuzes die gemaakt worden 
tijdens het proces. De adviesraad sociaal domein wordt ook betrokken bij het traject. Zij zijn 
ondertussen in maart betrokken bij de grote opgaves, waaronder Inburgering, en projecten in het 
sociaal domein 2020 via een themasessie. Het formeel advies geven van de adviesraad op het 
beleidsplan wordt opgenomen in de planning. 
 

Communicatie  

Communicatie is op meerdere punten van belang. Gesproken partners zullen altijd terugkoppeling 
ontvangen per nieuwsbrief of in een gesprek. Specifieke boodschappen voor specifieke doelgroepen 
worden via verschillende kanalen uitgezet. Hiervoor werken we een kort actieplan uit.  
 

College B&W, commissie MO en gemeenteraad 

De commissie MO en de gemeenteraad worden betrokken voor input van het beleidsplan. In verband 
met de coronacrisis is de behandeling in commissie en raad gewijzigd naar (waar mogelijk) 
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commissiebehandeling 16 april en 23 april 2020 (raad).  Hierbij kan input worden meegegeven aan 
de startnotitie. Vervolgens wordt het beleidsplan in het najaar (oktober) aan de commissie MO en 
aan de raad ter vaststelling voorgelegd. 
 

 

7. Wanneer worden er besluiten genomen? 
 
10 maart:  Startnotitie Veranderopgave Inburgering ter vaststelling in het college B&W 
14 april:              Aangepaste startnotitie vaststellen in college 
23 april: Startnotitie Veranderopgave Inburgering ter vaststelling in de raad 
September: Beleidsplan ter vaststelling in het college B&W 
Oktober: Beleidsplan in commissie MO 
Oktober: Beleidsplan ter vaststelling in de raad 
December: Indien nodig: evt. verordening in de raad 
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Bijlage 1: Evaluatie Actieplan Statushouders  
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Bijlage 2: Schematische weergave (voor)inburgeringsproces 
 

 
 
 
Schematische weergave van in het (voor)inburgeringsproces. De gemeente voert de regie over de  groene vakken. (Schema gemaakt op basis van  figuren uit 
Kamerbrief ‘hoofdlijnen veranderopgave  Inburgering’, juli 2018).
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