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Samenvattend advies inburgeringsstelsel Rivierenland  

Regionale verkenning Veranderopgave Inburgering 
Minister Koolmees heeft aangekondigd dat er een nieuwe Wet inburgering komt. De ingangsdatum is 
naar verwachting 1 januari 2021. De gemeenten krijgen met deze wetswijziging de regie terug op 
inburgering. Zo krijgt de gemeente de taak om de intake van inburgeraars, het persoonlijk plan 
inburgering en participatie en de verschillende leerroutes te organiseren en coördineren. Daarnaast 
krijgt de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor het (financieel) ontzorgen van inburgeraars.  
 
Anticiperend op de nieuwe wet hebben de colleges in de arbeidsmarktregio Rivierenland besloten om 
de nieuwe wet regionaal te verkennen. De doelen en het beoogde resultaat  van de regionale 
verkenning luidden als volgt: 

 
De regionale verkenning is afgerond. Wij adviseren u graag over de uitkomsten. Goed om op te 
merken is dat dit advies gebaseerd is op de beschikbare informatie vanuit het ministerie tot en met 
september 2019. Op dit moment is er nog geen uitsluitsel over de financiële middelen en zijn we nog 
in afwachting van lagere regelgeving.  

Samenvattend advies: zoek de regionale samenwerking op! 
We adviseren om voor de nieuwe Wet inburgering de regionale samenwerking op te zoeken. Onder 
regionale samenwerking verstaan wij het beleggen van de uitvoering van de Wet inburgering bij één 
regionale organisatie. Onder uitvoering van de wet verstaan wij de uitvoering van gemeentelijke taken, 
inkoop van diensten en contractmanagement. Samenvattend ziet ons advies er als volgt uit: 
 

Tabel 1: samenvattend advies organisatie Wet inburgering Rivierenland1 

 Taak Schaalniveau 

uitvoering 

Schaalniveau 

inkoop 

Soort organisatie 

Huisvesting statushouders Lokaal 

Lokaal 

Lokaal 

Minimaregelingen voor doelgroep (o.a. 

inrichtingskrediet) 

 Lokaal 

Informeel taalaanbod Lokaal Lokaal 

Welzijnsactiviteiten t.b.v. integratie in lokale 

samenleving 

Lokaal Lokaal 

Overige aanvullende activiteiten die niet 

opgenomen zijn in de Wet inburgering 

Lokaal Lokaal  

Maatschappelijke begeleiding Lokaal 

Regionaal 

Externe org. 

Participatieverklaring  Combinatie Externe org. 

Zelfredzaamheidsroute  Combinatie Taalaanbieder 

Brede intake Regionaal Gemeentelijke org. 

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie Regionaal Gemeentelijke org. 

B1-route Regionaal Taalaanbieder 

Onderwijsroute Regionaal Taalaanbieder 

Financieel ontzorgen Regionaal Regionaal Gemeentelijke org. 

                                                      
1 De taken in tabel 1 die cursief zijn, zijn bestaande taken 

Doelen regionale verkenning 
1. In beeld brengen hoe de verschillende onderdelen van de nieuwe Wet inburgering in de 

arbeidsmarktregio Rivierenland vormgegeven kunnen worden.  
2. Een afgeleid doel is bewustwording en samenwerking op gang brengen in het maatschappelijk 

veld rondom de ondersteuning aan inburgeraars. 
 
Resultaat 
Op basis van de scenario’s wordt een advies opgesteld hoe de verschillende nieuwe taken het 
beste, op welke schaalniveau en op welke wijze, georganiseerd kunnen worden.  
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Tabel 2: toelichting uitvoering 

Schaalniveau Toelichting 

Regionaal Het wetsonderdeel wordt vanuit 1 of 2 locaties aangeboden. 

Lokaal Het wetsonderdeel wordt vanuit iedere gemeente aangeboden. 

Combinatie Het wetsonderdeel wordt in tweeën geknipt en bestaat uit een regionaal 
deel en uit een lokaal deel. 

 
Tabel 3: toelichting soort organisatie 

Soort organisatie Toelichting 

Een gemeentelijke 
organisatie. 

Gemeentelijke organisatie kan (een dienstverleningsovereenkomst met) een 
bestaande gemeenschappelijke regeling zijn (zoals de uitvoerder van de 
Participatiewet of Regio Rivierenland) of een gemeente. 

Een externe 
organisatie. 

Een organisatie die namens de gemeente onderdelen van de wet uitvoert. 
Externe organisaties die op dit moment taken uitvoeren binnen het 
inburgeringsstelsel zijn Vluchtelingenwerk en de lokale welzijnsorganisaties.  

Een taalaanbieder. Een taalaanbieder met het blik-op-werk-keurmerk. Blik op Werk keurt 
inburgeringsaanbieders. Aanbieders met het Blik op Werk Keurmerk bieden 
gemeten en getoetste kwaliteit. De taalaanbieder is hoofdaanbieder en maakt 
gebruik van de expertise van gemeentelijke en/of de externe organisatie door 
te werken met onderaannemerschap.  

 
Belangrijkste argumenten: toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid 
Voor alle onderdelen van het beoogde nieuwe inburgeringsstelsel is een afweging gemaakt op basis 
van zes kernprincipes:  

1. toegankelijkheid  
2. kwaliteit  
3. betaalbaarheid (verhouding kosten/baten) 
4. kennis lokaal aanbod sociaal domein 
5. Ondervangen van kwetsbaarheid personeel 
6. uniforme werkwijze 

 
Samenvattend kunnen we concluderen dat het aantal inburgeringsplichtigen per individuele gemeente 
te laag ligt om een kwalitatief en betaalbaal inburgeringsstelsel te kunnen aanbieden. Door de 
regionale samenwerking op te zoeken kan de juiste expertise voor een betaalbare prijs ingezet 
worden. Denk bijvoorbeeld aan een budgetcoach met expertise statushouders en duale trajecten in 
samenwerking met de aanbieders van de Participatiewet. Door de inkoop regionaal te organiseren 
ontstaat één uniforme werkwijze binnen Rivierenland.  
 
Om het inburgeringsstelsel toegankelijk te houden en aansluiting te zoeken bij lokaal aanbod binnen 
het sociaal domein wordt voorgesteld een aantal onderdelen van het inburgeringsstelsel lokaal aan te 
bieden. De regionale organisatie die de maatschappelijke begeleiding, het 
participatieverklaringstraject en/of de Z-route uitvoert krijgt de opdracht dit (gedeeltelijk) lokaal aan te 
bieden. Hiervoor wordt gekozen omdat het doel van deze onderdelen uit de wet het wegwijs maken 
van de inburgeringsplichtige in de gemeente is. Dit kan niet vanuit een regionale locatie worden 
aangeboden en vraagt om maatwerk vanuit de gemeente.  
De overige onderdelen uit de nieuwe Wet inburgering worden vanuit één a twee locaties aangeboden.  
 
Uitgebreide toelichting op advies 
In dit rapport worden de overwegingen uitgebreid toegelicht. Per onderdeel van de wet gaan we in op: 
- Een beschrijving van het advies (van huidige situatie naar nieuwe situatie) 
- Een vergelijking van mogelijke scenario’s  
- Onderdelen van de nieuwe Wet inburgering waar nog duidelijkheid over moet komen vanuit het 

Rijk. 
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1. Inleiding  

Uit evaluaties is gebleken dat het huidige stelsel van inburgering te ingewikkeld en niet effectief is2. 
Minister Koolmees heeft daarom begin juli 2018 aangekondigd dat er een nieuwe Wet inburgering 
komt. De ingangsdatum is naar verwachting 1 januari 2021. De gemeenten krijgen met deze 
wetswijziging de regie terug op inburgering. Zo krijgt de gemeente de taak om de intake van 
inburgeraars, het persoonlijk plan inburgering en participatie en de verschillende leerroutes te 
organiseren en coördineren. Daarnaast krijgt de gemeente ook de verantwoordelijkheid voor het 
(financieel) ontzorgen van statushouders.   
 
Anticiperend op de nieuwe wet hebben de colleges in de arbeidsmarktregio Rivierenland (hierna: 
Rivierenland) in november/december 2018 besloten om gezamenlijk een regionale verkenning te 
doen. De doelen van de regionale verkenning en het beoogde resultaat luiden als volgt: 

 

In de regionale verkenning hebben gemeenten samen met samenwerkingspartners en inburgeraars 
verkend op welke wijze de nieuwe Wet inburgering in Rivierenland het beste ingericht kan worden. In 
dit rapport leest u de resultaten van de verkenning en komen we tot een aantal adviezen.  

 

 

  

                                                      
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/06/27/kamerbrief-evaluatie-van-de-wet-
inburgering-2013  

Doelen regionale verkenning 
1.  In beeld brengen hoe de verschillende onderdelen van de nieuwe Wet inburgering in de 

arbeidsmarktregio Rivierenland vormgegeven kunnen worden.  
2. Een afgeleid doel is bewustwording en samenwerking op gang brengen rondom de 

ondersteuning aan inburgeraars. 
 
Resultaat 
Op basis van de scenario’s wordt een advies opgesteld hoe de verschillende nieuwe taken het 
beste, op welke schaalniveau en op welke wijze, georganiseerd kunnen worden. 
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2. Wettelijke kader 

Minister Koolmees heeft aangekondigd per 1 januari 2021 een nieuwe Wet inburgering in te voeren. 
Deze wetswijziging leidt tot een grote stelselwijziging, met de gemeente (terug) in de hoofdrol.  
 
2.1 Knelpunten huidige wet Inburgering 
De huidige Wet inburgering kent diverse knelpunten. Samengevat zijn deze:  

 Het stelsel staat nu teveel op zichtzelf. Het stelsel mist een goede aansluiting met participatie en 
onderwijs. 

 Eigen verantwoordelijkheid die vanuit huidige wetgeving wordt verwacht is voor een grote groep 
inburgeraars niet realistisch. 

 Het huidige stelsel kent geen positieve prikkel om een hoger taalniveau na te streven. 

 De aansluiting tussen voor-inburgering in het asielzoekerscentrum (AZC) en het 
inburgeringstraject kan beter. 

 
2.2 Doelgroep nieuwe Wet inburgering 

De doelgroep van de nieuwe Wet inburgering blijft ongewijzigd: net zoals in het huidige stelsel zijn 
vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en die anders dan 
voor een tijdelijk doel in Nederland verblijven inburgeringsplichtig. Inburgeringsplichtigen zijn onder te 
verdelen in 2 groepen: 

1. Statushouders: 

 Asielstatushouders: dit zijn asielzoekers die zelfstandig naar Nederland zij gekomen om asiel 
aan te vragen. Zij komen in asielzoekerscentra (AZC) terecht, waar gekeken wordt of zij in 
aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Zodra ze deze krijgen, spreken we over een 
asielstatushouder. 

 Hervestigers: dit zijn statushouders die in buurlanden van hun oorspronkelijke land van 
herkomst beland zijn in vluchtelingenkampen. Nederland heeft ervoor gekozen om jaarlijks 
500 hervestigers op te nemen. Hervestigers krijgen direct een status en komen niet in een 
AZC terecht maar worden direct gehuisvest in een gemeente.  

 Nareizigers: echtgenoten, partners en minderjarige (of afhankelijke meerderjarige) kinderen 
van een statushouder die na inwilliging van de gezinsherenigingsaanvraag in Nederland 
mogen verblijven. Deze personen zitten vaak relatief kort in een AZC. 
 

2. Gezinsmigranten en overige migranten (hierna: gezinsmigrant): personen die hier voor 
gezinshereniging of gezinsvorming zijn, bijvoorbeeld omdat zij een Nederlandse echtgeno(o)t(e) of 
partner hebben. Ook geestelijk bedienaren en vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor 
een niet-tijdelijk humanitair verblijfsdoel, zoals bijvoorbeeld voortgezet verblijf nadat zij eerder een 
verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel hadden. Deze groep inburgeringsplichtigen is niet 
afhankelijk van een bijstandsuitkering.  
 

Onderstaand overzicht geeft weer welke onderdelen voor welke doelgroep verplicht zijn. In de 
volgende paragraaf worden de onderdelen toegelicht.  

Figuur 1: overzicht verplichte onderdelen Wet inburgering per doelgroep 
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2.3 Hoofdlijnen nieuwe Wet inburgering 
Brede Intake 
Het voorstel is dat gemeenten voor iedere inburgeraar (ook niet-uitkeringsgerechtigden) een ‘brede 
intake’ gaan afnemen waarmee zicht komt op de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van de 
inburgeringsplichtige. Dit komt in het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP). 
 
Het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie (PIP) 
In het PIP worden afspraken opgenomen over het leren van de taal in combinatie met participatie, 
alsmede de wijze waarop en duur waarvoor ontzorgen (zie laatste bullit) aan de orde is. De gemeente 
voert regie op de totstandkoming en uitvoering van het het PIP.  

 
Verhogen van de taaleis naar B1 en ontwikkelen van 3 leerroutes 
Uitgangspunt is dat iedereen op een zo’n hoog mogelijk taalniveau inburgert. Daartoe worden drie 
leerroutes ontwikkeld: 

 Onderwijsroute: een taalschakeltraject, waarin de inburgeringsplichtige niet alleen de Nederlandse 
taal leert op minimaal niveau B13, maar tegelijkertijd zo goed mogelijk wordt voorbereid op de 
instroom in het Nederlands beroeps- of wetenschappelijk onderwijs.  

 B1 route: binnen deze leerroute wordt het leren van taal gecombineerd met (vrijwilligers)werk. 
Doel van deze route is dat inburgeraars zo snel mogelijk, maar binnen maximaal drie jaar, 
taalniveau B1 behalen en hun perspectief op de arbeidsmarkt vergroten. 

 Zelfredzaamheidsroute (Z-route): voor mensen voor wie de onderwijs- of B1-route buiten bereik 
ligt, komt er een leerroute waarbij iedereen leert zich in de maatschappij te redden. Er worden 
geen ontheffingen voor de inburgeringsplicht meer verleend op basis van aantoonbaar geleverde 
inspanningen.  

Financieel ontzorgen van asielstatushouders  
Gemeenten gaan asielstatushouders financieel ontzorgen. Dit houdt in dat vaste lasten (huur, GWL en 
zorgverzekering) gedurende een verplichte periode van 6 maanden worden betaald vanuit de 
bijstandsuitkering. De verplichte ontzorging eindigt binnen de periode van 6 maanden als het recht op 
bijstand eindigt. Aan het einde van de verplichte periode van 6 maanden kan de gemeente op basis 
van maatwerk ervoor kiezen om de ontzorgde periode te verlengen.   
 
Overige onderdelen inburgeringsstelsel 
Naast bovenstaand (nieuw) aanbod komen ook een aantal bestaande onderdelen uit het huidige 
inburgeringsstelsel terug in de nieuwe Wet inburgering: 

 Maatschappelijke begeleiding: maatschappelijke begeleiding start op het moment dat de 
statushouder zich inschrijft bij de gemeente. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de 
statushouder de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving. De 
begeleiding bestaat daarnaast uit hulp bij praktische regelzaken, zoals bijvoorbeeld het afsluiten 
van verzekeringen, het zoeken van artsen en scholen voor de kinderen.  

 Participatieverklaring: via het participatieverklaringstraject maakt de inburgeraar kennis met de 
Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Hierbij kan 
gedacht worden aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien 
door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je eigen mening te uiten. 

 Module Arbeidsmarkt Participatie (nu: Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt): Vaak bestaan er 
grote verschillen tussen de arbeidsmarkt in Nederland en de arbeidsmarkt in het land van 
herkomst van inburgeringsplichtigen. Ook is het niet vanzelfsprekend dat alle 
inburgeringsplichtigen in het land van herkomst een opleiding hebben gevolgd of al hebben 
gewerkt. Dit bemoeilijkt hun kansen op de arbeidsmarkt. Om die reden is het belangrijk dat zij 
bekend raken met de Nederlandse arbeidsmarkt en dat zij de vaardigheden en capaciteiten eigen 
maken die benodigd zijn om te kunnen participeren. In de MAP brengt de inburgeringsplichtige de 
eigen competenties en de arbeidskansen in beeld. Dit wordt gecombineerd met praktische inzet 
op de (lokale) arbeidsmarkt. 

                                                      
3 Om taalonderwijs op elkaar af te stemmen, met elkaar te kunnen vergelijken en taalniveaus te kunnen 

inschatten is het Europees Referentiekader (CEFR) voor de talen vastgesteld. In de huidige Wet inburgering 
wordt taalniveau A2 als norm gehanteerd. Taalniveau A2 kan vergeleken worden met het taalniveau van een 
leerlingen uit groep 6 van de lagere school. Taalniveau B1 kan vergeleken worden met het taalniveau van een 
leerling einde vmbo en mbo1-2-3.  



9 
 

3. Situatieschets Rivierenland 

3.1 Taakstelling statushouders Rivierenland 
De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het aantal statushouders dat gemeenten moeten huisvesten. 
Onderstaand figuur geeft de huisvestingstaakstelling van de arbeidsmarktregio tussen 2013 – 2019 
weer. De gezamenlijke taakstelling van gemeenten in Rivierenland is in 2019 in totaal 174 personen. 
Ervaringscijfers wijzen uit dat circa 50% van de gehuisveste personen volwassen is, en daarmee 
inburgeringsplichtig.  
 
Grafiek 1: taakstelling statushouders Rivierenland4  Tabel 1: Taakstelling statushouders  

 2019 per gemeente 

Gemeente Totaal 

Buren 18 

Culemborg 20 

Maasdriel 18 

Neder-Betuwe 18 

Tiel 30 

West Betuwe 36 

West Maas en 
Waal 

14 

Zaltbommel 20 

Totaal 174 

  

3.2 Instroom van inburgeringsplichtigen  
Statushouders 

In Rivierenland zijn in de eerste 9 maanden van 2019 in totaal 141 statushouders gehuisvest. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van aantal gehuisveste statushouders per gemeente.  

In Rivierenland is geen AZC aanwezig. De statushouders worden vanuit meerdere AZC’s gehuisvest. 
Daarnaast zijn er twee gemeenten in de arbeidsmarktregio, Culemborg en West Maas en Waal, die 
ook veel hervestigers huisvesten.5 
 
Tabel 2: aantal gehuisveste statushouders per gemeente (1 januari 2019 – 20 september 2019)  

 

 

 

 

 

 

 

Een aantal gemeenten in Rivierenland loopt achter op de taakstelling. Dit komt omdat zij nog in 

afwachting zijn van nareizigers die vast zitten in een Vluchtelingenkamp en nog niet in staat zijn 

geweest om Nederland te bereiken. Daarnaast is het COA in het eerste halfjaar erg voorzichtig 

geweest met het koppelen van nieuwe personen aan gemeenten. Zij hebben voornamelijk gekoppeld 

aan gemeenten met de grootste achterstand op de taakstelling (regio Zeeland en Brabant).  

                                                      
4 Op dit moment is over 2020 alleen de taakstelling van het eerste halfjaar bekend. De taakstelling 
2020 zoals hier weergegeven is een verdubbeling van deze halfjaartaakstelling en is dus niet 
definitief.    
5 Het huisvesten van hervestigers is geen verplichting in het kader van de taakstelling maar gebeurd 
op verzoek van het COA en eigen initiatief van gemeenten. 

Gemeente Aantal gehuisveste statushouders 

Buren 25 

Culemborg 28 

Maasdriel 10 

Neder-Betuwe 11 

Tiel 23 

West Betuwe 12 

West Maas en Waal 21 

Zaltbommel 11 

Totaal  141 
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De benchmark van Divosa geeft inzicht in het totaal aantal statushouders woonachtig per gemeente. 
Op peildatum 1 juli 2018 woonden 1.3856 statushouders in Rivierenland. Het gaat om statushouders 
die vanaf 2014 een status hebben gekregen. Groepen die al langer in de gemeente wonen, blijven 
dus buiten beeld. Voor Rivierenland geldt dat gemiddeld 6 van de 1.000 inwoners een statushouder is. 
Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde.  
 
Tabel 3: aantal statushouders woonachtig in gemeente (peildatum 1 juli 2018) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gezinsmigranten 
Sinds 1 oktober 2017 zijn 105 gezinsmigranten in Rivierenland komen wonen. Gemeenten hebben 
geen invloed op de instroom. Er is geen taakstelling voor het huisvesten van gezinsmigranten. 
 
Tabel 4: aantal gezinsmigranten per gemeente (periode 1 oktober 2017 – 30 september 2019) 

Gemeente Aantal gezinsmigranten 

Buren 7 

Culemborg 24 

Maasdriel 11 

Neder-Betuwe 3 

Tiel 32 

West Betuwe 11 

West Maas en Waal 1 

Zaltbommel 16 

Totaal 105 

 
3.3 Samenwerkingsverbanden 
De gemeenten in Rivierenland kennen de volgende samenwerkingsverbanden die een relatie hebben 
met het inburgeringsstelsel: 
1. Regionaal beleidsoverleg inburgering: Hier nemen alle gemeenten uit de regio aan deel. Binnen 

dit beleidsoverleg worden o.a. afspraken gemaakt rondom thema’s zoals maatschappelijke 
begeleiding, gezondheid en (arbeids)participatie.  

2. Regionale samenwerking Participatiewet: De arbeidsmarktregio kent sinds 1 januari 2016 twee 
uitvoerders van de Participatiewet:  

 Werkzaak Rivierenland voor de gemeenten Tiel, Culemborg, West Betuwe, West Maas en Waal, 
Maasdriel en Zaltbommel. 

 Gemeente Buren voor gemeenten Buren en Neder-Betuwe.  
3. Regionaal Werkbedrijf - Platform Onderwijs Arbeidsmarkt (RW-POA): Het RW-POA Rivierenland 

is het platform dat zich richt op het verbeteren van de regionale arbeidsmarkt. Het RW-POA 
Rivierenland is een bestuurlijke netwerkorganisatie van vertegenwoordigers van werkgevers, 
werknemers, het regionaal middelbaar beroepsonderwijs ROC Rivor, Helicon en Kenniscentra, de 
regionale sector netwerken in de Techniek, Tuinbouw, Transport & Logistiek en Zorg & Welzijn, 
UWV, Werkzaak Rivierenland/Lander en de gemeenten. 

3.4 Regionaal werkende organisaties 
Er is een groot aantal organisaties dat regionaal werkt, zoals Vluchtelingenwerk, GGD Gelderland 
Zuid en Bibliotheek Rivierenland.  

                                                      
6 Afgerond op een meervoud van 5.  

Gemeente Aantal statushouders woonachtig 
in gemeente 

Buren 155 

Culemborg 100 

Maasdriel 160 

Neder-Betuwe 155 

Tiel 310 

West Betuwe 305 

West Maas en Waal 60 

Zaltbommel 140 

Totaal 1.385 
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4. Brede intake / Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie 

4.1 Verschillen concept wettekst met huidige Wet inburgering 

Brede intake 

Figuur 2: overzicht wijzigingen brede intake 

 
 
Toelichting: 
Invoering brede intake 
Het huidige inburgeringsstelsel gaat uit van de zelfredzaamheid van de inburgeringsplichtige. Er is 
geen sprake van regie door gemeenten en dus ook geen brede intake. Wel voeren verschillende 
uitvoeringsorganisaties zoals Vluchtelingenwerk en de uitvoerders van de Participatiewet een eigen 
intake uit met statushouders. 
 
De brede intake neemt in het nieuwe stelsel een belangrijke plek in. De brede intake wordt verplicht 
voor elke inburgeringsplichtige én door of onder regie van de gemeente afgenomen. Doel van de 
brede intake is om een beeld te krijgen van de startpositie en ontwikkelingsmogelijkheden van de 
inburgeringsplichtige op het gebied van inburgering en participatie.  
 
Moment van afname 
Statushouders verblijven in het AZC tot zij een woning toegewezen krijgen. Omdat de gemeenten 
waaraan statushouders gekoppeld worden niet altijd direct een woning beschikbaar hebben, komt het 
voor dat de statushouder een aantal weken moet wachten tot hij/zij gehuisvest wordt7. Binnen de 
huidige wetgeving start de gemeente pas na huisvesting met haar taken. Uit de evaluatie van de 
huidige wetgeving blijkt dat een inburgeraar na huisvesting het inburgeringsproces gemiddeld 6 
maanden staakt waarmee kostbare tijd verloren gaat en de doorlopende lijn wordt onderbroken.  

In de nieuwe (concept) wet wordt daarom van gemeenten verwacht dat de brede intake direct na 
koppeling aan de gemeente in het AZC plaatsvindt. Hierdoor kan de statushouder direct na 
huisvesting starten met het inburgeringsproces. Uitzondering hierop zijn de hervestiger en de 
gezinsmigrant. Zij komen niet via het AZC binnen, maar schrijven zich direct bij de gemeente in. De 
brede intake en het opstellen van een persoonlijk plan (zie volgende paragraaf) vinden voor hen 
plaats binnen 6 weken na inschrijving in de gemeente.  

Leerbaarheidstoets 
Een verplicht onderdeel van de brede intake is de leerbaarheidstoets. De uitkomst van deze toets is 
een belangrijke indicator voor het vaststellen van de leerroute van de inburgeringsplichtige. In het 
wetvoorstel is vastgelegd dat deze toets door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd.  

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) 

Figuur 3: overzicht wijzigingen Plan Inburgering en Participatie 

 
 
 
 

                                                      
7 De termijn om statushouders te huisvesten is 12 weken. 

Huidige wetgeving

• Intake in gemeente na huisvesting

•Leerbaarheidstoets voor 
inburgeringsaanbieder

Nieuwe (concept) wetgeving

• Intake in AZC na koppeling

•Onafhankelijke leerbaarheidstoets

Huidige wetgeving

•Diverse persoonlijke plannen voor 
statushouders door uitvoerende 
organisaties

• Iedere organisatie heeft een eigen 
taakveld, er is geen sturing op het 
geheel

Nieuwe (concept) wetgeving

•Plan op 13 leefgebieden

•Regie op totaal plan
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Toelichting: 
Na afronding van de brede intake wordt een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie opgesteld. Uit 
evaluatie van de huidige wetgeving is gebleken dat gemeenten te weinig inzicht hebben in de 
behoeften en ontwikkeling van inburgeraars om hen goed te kunnen begeleiden. Daarnaast maakt de 
beperkte rol van gemeenten in het huidige inburgeringsstelsel het voor gemeenten lastig om een 
goede link te leggen met aanpalende beleidsterreinen zoals de Participatiewet. Iedere organisatie 
heeft een eigen taakveld en bijbehorend plan, er is momenteel geen sturing op het geheel.  

Binnen de nieuwe wetgeving wordt één ondersteuningsplan opgesteld, bestaande uit 13 leefgebieden. 
In de lagere regelgeving wordt door het Rijk vastgelegd welke onderwerpen in het PIP moeten 
voorkomen. Vanuit het oogpunt dat het PIP niet vrijblijvend is, is ervoor gekozen om het PIP de vorm 
van een beschikking te geven. De inburgeringsplichtige kan tegen de beschikking in bezwaar en 
beroep gaan. Aan de andere kant kan de gemeente, wanneer de inburgeringsplichtige het PIP niet na 
komt, handhaven door middel van een bestuurlijke boete.   

4.2 Advies vormgeven Brede Intake en PIP 
Op basis van de regionale verkenning worden de Brede Intake en het PIP als volgt ingericht: 

 De brede intake vindt tijdig plaats (bij statushouders al in de periode dat zij nog in het AZC zitten) 

en levert voldoende informatie op om een overwogen keuze te kunnen maken voor een leerroute 

en focus in het verdere inburgeringstraject. 

 De brede intake wordt niet gezien als één gesprek, maar als een proces. Het is belangrijk om het 

vertrouwen van de inburgeringsplichtige te krijgen en voldoende tijd te hebben om de persoonlijke 

situatie in kaart te brengen. Er wordt geen vragenlijst “afgevinkt”, maar met behulp van een 

gestandaardiseerd proces wordt een PIP op maat gemaakt.  

 Voor de brede intake en het opstellen van het PIP wordt op onderdelen de deskundigheid van 

uitvoerende organisaties ingezet.  

 Omdat statushouders mogelijk gevlucht zijn voor een onderdrukkende overheid en daarmee 

mogelijk sceptische tegenover de goede bedoelingen van de intake staat is het een optie om een 

sleutelpersoon in te zetten bij de Brede Intake.  

 De brede intake, het opstellen van het PIP en casusregie op het PIP worden bij één professional 

belegd: de inburgeringsconsulent.  

 
4.3 Advies schaalgrootte: vergelijking scenario’s a.d.h.v. afwegingskader 
Voor de uitvoering van de Brede Intake en PIP zien wij grofweg twee opties:  

1. Iedere gemeente organiseert dit lokaal voor zichzelf 

2. Gemeenten werken samen en organiseren de uitvoering regionaal  

Wanneer we deze opties tegen elkaar afwegen, komen we uit op het advies om de Brede Intake en 
PIP regionaal te organiseren.  

Tabel 5: vergelijking scenario’s Brede Intake en PIP8 

 Toegankelijk Kwaliteit Betaalbaar Kennis lokaal 
beschikbaar 

Ondervangen 
van 
kwetsbaarheid 

Uniforme 
werkwijze 

1       

2       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
8 In de tabel wordt gewerkt met een stoplicht: groen betekent dat het scenario goed scoort op het onderdeel, 

oranje betekent dat het scenario matig scoort en rood betekent dat het scenario slecht scoort op dit onderdeel.    
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Overwegingen die geleid hebben tot het advies: 

 De Brede Intake en het PIP worden voor alle inburgeringsplichtigen verplicht. Het aantal 
inburgeraars binnen de regio waar jaarlijks een Brede Intake bij afgenomen moet worden, is 
bescheiden. De schatting is dat het om c.a. 87 volwassen statushouders9 en 50 gezinsmigranten 
per jaar zal gaan. Uiteraard is dit aantal onzeker omdat dit deels afhankelijk is van de 
vluchtelingenstromen die ons land bereiken en de leeftijd/gezinssamenstelling. Daarnaast hebben 
gemeenten geen invloed op de instroom van het aantal gezinsmigranten.   

 Doordat statushouders uit AZC’s verspreid over het hele land gekoppeld worden, is het efficiënter 
de intakes op AZC’s samen op te pakken. Dit bevordert ook de uniformiteit in werkwijze. 

 Er is sprake van vier verschillende groepen inburgeraars: asielstatushouders, nareizigers, 
hervestigers en gezinsmigranten. De gemeente is de enige partij in de keten die verantwoordelijk 
is voor al deze groepen. 

 Een gemeentefunctionaris is onafhankelijk en heeft geen belang in het adviseren van een 
bepaalde leerroute of taalaanbieder, zoals partijen die ook een bepaalde leerroute aanbieden dat 
kunnen hebben. 

 
4.4 Onderdelen waar nog duidelijkheid over moet komen vanuit het Rijk 

 Onderwerpen die aan bod moeten komen tijdens brede intake 

 Welke partij de leerbaarheidstoets gaat afnemen 

 Maximale termijn voor het vaststellen van het PIP 

 De wijze waarop gemeenten de ontwikkelingen en vorderingen op het PIP moeten monitoren. 

 Financiële middelen 

 

 

  

                                                      
9 De taakstelling 2021 is nog niet bekend. Dit aantal is gebaseerd op de taakstelling van 2019. We gaan uit van 

50% van de te huisvesten statushouders (totaal 174) volwassen is.  
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5. Advies leerroutes 

5.1 Verschillen concept wettekst met huidige Wet inburgering  

Inhoudelijke wijzigingen 
 
Figuur 4: overzicht inhoudelijke wijzigingen leerroutes 

 
 

Toelichting: 
Reguliere B1-route 
Het huidige inburgeringsstelsel stimuleert inburgeraars niet om op een zo hoog mogelijk taalniveau 
examen te doen. Een deel van de inburgeraars die in staat zijn B1-niveau te halen, doet examen op 
A2-niveau om te voorkomen dat zij niet op tijd het inburgeringsexamen behalen. Inburgeraars hebben 
daarnaast behoefte aan meer praktijkgerichte en contextgeboden taalverwerving. Binnen het nieuwe 
inburgeringsstelsel wordt taalniveau B1 de norm. Dit is het taalniveau dat nodig is om een zo goed 
mogelijke startpositie op de arbeidsmarkt te hebben. Daarnaast wordt in de verschillende leerroutes 
een combinatie gemaakt tussen taalverwerving en het opdoen van praktijkervaring. De combinatie van 
het leren van de taal en participeren versterkt elkaar en kan niet los van elkaar worden gezien als het 
gaat om het volwaardig meedoen in de maatschappij.  

Gemeenten zijn verplicht om de route met een verschillende intensiviteit aan te bieden. Daarnaast 
blijft het mogelijk om af te schalen en het examen (op onderdelen) op een lager taalniveau te doen.  

Onderwijsroute 
Binnen het huidige inburgeringstelsel is de toeleiding van inburgeringsplichtigen naar het onderwijs 
niet goed en structureel geregeld. De onderwijspotentie van jonge statushouders moet beter benut 
worden omdat dat hard nodig is voor een duurzaam perspectief op de arbeidsmarkt. Circa 30% van de 
inburgeringsplichtigen is onder de 30 jaar en heeft een heel werkzaam leven voor zich. Jongeren tot 
28 jaar worden daarom geplaatst in de onderwijsroute. De onderwijsroute bestaat uit een 
taalschakeltraject van 5 dagen per week, waarin de inburgeringsplichtige niet alleen de Nederlandse 
taal leert op minimaal niveau B1, maar tegelijkertijd zo goed mogelijk wordt voorbereid op de instroom 
in het Nederlands beroeps- of wetenschappelijk onderwijs door de verplichting van vakken zoals 
rekenen, Engels en computervaardigheden. 

Zelfredzaamheidsroute (Z-route) 
Binnen het huidige stelsel krijgt een relatief grote groep statushouders een ontheffing. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om mensen met een beperkt leervermogen. Door deze ontheffing komt deze groep 
buiten de samenleving te staan. In het nieuwe inburgeringsstelsel wordt een leerroute geïntroduceerd 
die erop is gericht dat ook inburgeringsplichtigen met een zeer lage leerbaarheid en 
onderwijsachterstand een passend aanbod krijgen. Ook deze groep wordt hiermee beter voorbereid 
op hun toekomst in Nederland. Bij de Z-route geldt dat niet op basis van een inburgeringsexamen, 
maar op basis van een eindgesprek wordt bepaald of de inburgeringsplichtige heeft voldaan aan de 
inburgeringsplicht.  

Bepalen leerroute 
Op basis van de brede intake, inclusief de leerbaarheidstoets, wordt inzicht verschaft in de snelheid 
waarmee de inburgeringsplichtige de Nederlandse taal kan leren. Op basis hiervan wordt vastgesteld 
welke leerroute het beste past bij de inburgeringsplichtige. De route wordt vastgelegd in het PIP. Als 
gedurende de inburgering blijkt dat een andere leerroute beter past, kan tot maximaal één jaar na het 
ingaan van het inburgeringstermijn worden geschakeld.  

Huidige wetgeving

•De norm is taalniveau A2

•Link met praktijkervaring mist

•Jongvolwassenen 3 dagdelen per 
week naar taalonderwijs

•Ontheffing na ureninzet

Nieuwe (concept) wetgeving

•De norm is taalniveau B1

•Taalverwerving in combinatie met 
praktijkervaring

•Jongvolwassen in onderwijsroute 5 
dagen per week naar school

•Zelfredzaamheidsroute
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Wanneer uit de brede intake naar voren komt dat de inburgeringsplichtige analfabeet is in de 
moedertaal of anders gealfabetiseerd is (niet in het Latijnse schrift) zal een alfabetiseringstraject een 
onderdeel worden van de leerroute die gevolgd gaat worden en ook onderdeel zijn van het 
inburgeringsaanbod dat de gemeente aan de inburgeringsplichtige doet. Voor analfabeten wordt de 
standaard verlengde termijn van twee jaar - die in het huidige stelsel geldt - afgeschaft. Een 
analfabetiseringstraject zal, waar nodig, onderdeel uitmaken van de leerroute die de 
inburgeringsplichtige zal volgen 

Organisatorische wijzigingen 
Figuur 5: overzicht organisatorische wijzigingen leerroutes 

 
 
Toelichting: 
Binnen het huidige inburgeringsstelsel kunnen statushouders een lening van maximaal €10.000 
afsluiten voor het betalen van een inburgeringstraject. Een statushouder kan per kwartaal maximaal 
€2.000 declareren. Dit betekent in praktijk dat een statushouder maar drie dagdelen per week 
onderwijs kan volgen.  

De snel groeiende vraag naar inburgeringslessen zorgt ervoor dat profiteurs op de markt actief zijn, 
wat kan leiden tot misstanden en in enkele gevallen zelfs fraude. Het leenstelsel heeft een 
prijsopdrijvend effect en maakt dat inburgeraars onder het voor hen haalbare niveau presteren of zelfs 
bewust inzetten op ontheffing. Daar komt bij dat de inburgeringscursussen zich vaak slecht laten 
combineren met tegelijkertijd werken. 

Door het inburgeringsaanbod te laten organiseren door gemeenten is er meer zicht op de kwaliteit van 
onderwijs en kan de link met participatie beter gelegd worden. In het nieuwe inburgeringsstelsel wordt 
de gemeente verplicht aanbod te organiseren voor statushouders. Van gezinsmigranten wordt 
verwacht dat zij hun eigen leerroute inkopen. Zij kunnen hiervoor een lening afsluiten bij DUO.  

5.2 Advies vormgeven leerroutes 
Pilots leerroutes 

Op dit moment zijn taalaanbieders in Rivierenland op eigen initiatief al met een aantal pilots voor het 
inrichten van de leerroutes gestart. Hierbij zijn ook de uitvoerders van de Participatiewet betrokken. De 
ervaringen die in deze pilots worden opgedaan, worden meegenomen in de implementatiefase. 
Daarnaast houden we pilots die buiten onze arbeidsmarktregio lopen nauwlettend in de gaten.   

Duale trajecten 
De leerroutes worden duale routes. Dit betekent dat het leren van de taal wordt gecombineerd met 
(arbeids-)participatie. De combinatie van het leren van de taal en participeren versterkt elkaar en kan 
niet los van elkaar worden gezien als het gaat om het volwaardig meedoen in de maatschappij. De 
taalaanbieder krijgt als hoofdaanbieder de opdracht om hiervoor de aanbieders van de Participatiewet 
in te zetten als onderaanbieder10.  

Zo kan de Z-route vormgegeven worden door taalonderwijs in de ochtend te combineren met 
arbeidsparticipatie (bijv. in de Poppenbouwing) in de middag. Voor de doelgroep die niet kan werken 
worden op basis van maatwerk passende (lokale) activeringsactiviteiten ingezet.   

 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Op basis van de conceptwettekst constateren wij een knelpunt tussen de Wet inburgering en de 
Participatiewet. Vanuit de Wet inburgering wordt het volgen van een leerroute gezien als prioriteit, 
terwijl vanuit de Participatiewet wordt verwacht dat iemand zo snel mogelijk uit de uitkering stroomt. 
Dit knelpunt in de wetgeving is op dit moment nog onvoldoende uitgewerkt.  

Huidige wetgeving

•Leenstelsel (lening bij DUO)

•Gemeenten geen zeggenschap over 
aanbod inburgering

Nieuwe (concept) wetgeving

•Geen leenstelsel

•Aanbodplicht gemeenten 
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Borgen aandacht thema’s  
Uit de regionale verkenning is naar voren gekomen dat een aantal thema’s een plek moeten krijgen 
binnen de leerroutes. Belangrijke thema’s zijn bijvoorbeeld gezondheid en financiële zelfredzaamheid. 
Hiervoor is samenwerking met (regionale) organisaties als de bibliotheek, GGD en de aanbieders 
Participatiewet noodzakelijk. In praktijk kan dit vormgegeven worden door één hoofdaanbieder (de 
taalaanbieder) met meerdere onderaanbieders (bijvoorbeeld de GGD voor een module gezondheid).  

Randvoorwaarden 
Verder geldt dat het belangrijk is dat randvoorwaarden goed worden geborgd. De belangrijkste 
randvoorwaarden zijn reiskosten, kinderopvang en aandacht voor psychische gezondheid. Dit worden 
verder vormgegeven in de implementatiefase.  

5.3 Advies schaalgrootte: vergelijking scenario’s a.d.h.v. afwegingskader 
Voor het organiseren van de drie leerroutes zien wij grofweg twee opties:  

1. Iedere gemeente organiseert dit lokaal voor zichzelf 

2. Gemeenten werken samen en organiseren het aanbod regionaal  

Wanneer we deze opties tegen elkaar afwegen, komen we uit op het advies om: 

 De drie leerroutes op regionale schaalgrootte te organiseren.  

 De inkoop (boven)regionaal op te pakken 

 Lokale invulling van de Z-route voor diegenen die niet kunnen werken. 
Hierbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht met bestaande netwerken en activiteiten zowel 
regionaal als lokaal.   
 
Tabel 6: vergelijking scenario’s leerroutes 

 Toegankelijk Kwaliteit Betaalbaar Kennis lokaal 
aanbod 

Ondervangen 
van 
Kwetsbaarheid 

Uniforme 
werkwijze 

1       

2       

 

Afwegingen die tot dit advies hebben geleid: 

 Het aantal statushouders dat gehuisvest wordt in Rivierenland loopt terug. De schatting is dat het 
om c.a. 87 volwassenen per jaar zal gaan. Uiteraard is dit aantal onzeker, want dit is afhankelijk 
van vluchtelingenstromen die ons land bereiken en de leeftijd/gezinssamenstelling. De 
gehuisveste statushouders worden verdeeld over drie leerroutes. Op basis van ervaringscijfers en 
de Divosa benchmark verwachten we regionaal jaarlijks circa 15 mensen in de onderwijsroute, 17 
mensen in de Z-route en 54 mensen in de B1-route.  

 Het Rijk komt in lagere regelgeving met een termijn waarbinnen de leerroute moet starten. Bij een 
korte termijn kan het zijn dat we hier met de regionale aantallen niet aan kunnen voldoen en 
samenwerking bovenregionaal noodzakelijk is. 

 Op dit moment gaan niet alle statushouders in de regio zelf naar de inburgering. Het ROC Rivor in 
Tiel, KW1C Den Bosch (vestiging Kerkdriel), Da Vinci College en Vluchtelingenwerk zijn de 
grootste spelers, maar statushouders gaan ook naar taalaanbieders buiten de regio (Utrecht, 
Arnhem, Nijmegen). 

 De aanbieders van de Participatiewet werken (sub)regionaal. 

5.4 Onderdelen waar nog duidelijkheid over moet komen vanuit het Rijk 

 Binnen welk termijn geschakeld kan worden tussen leerroutes 

 Nadere regels over het aanbod en tijdigheid van het aanbod van leerroutes 

 Op basis waarvan kan bepaald worden of examens afgelegd kunnen worden op een ander 
taalniveau (wanneer is er sprake van aanzienlijke inspanningen?) 

 Inhoud en vormgeving Z-route, inclusief (verdeling van) urennorm taal en participatie.   

 Regels voor verlenging van het inburgeringstermijn. In het bijzonder voor inburgeraars in de Z-
route; voor hen zijn immers geen eindtermen bepaald.   

 De inhoud, vormgeving, de afname en de beoordeling van de examenonderdelen (rol DUO) 

 Op basis waarvan gekozen moet worden voor de reguliere B1-route of Z-route als de inschatting 
is dat A2 maximaal haalbaar is 

 Nadere regels ten aanzien van de inburgeraars die in de B1-route meermaals één of meerdere A2 
examens niet halen.   
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6. Advies financieel ontzorgen 

6.1 Verschillen concept wettekst met huidige Wet inburgering 

Figuur 6: overzicht wijzigingen financieel ontzorgen  

 

Toelichting 

Het huidige inburgeringsstelsel gaat uit van de zelfredzaamheid van statushouders. Gemeenten 
hebben geen wettelijke verplichting in het financieel ontzorgen van statushouders. In Rivierenland 
wordt alleen in hele afzonderlijke situaties voor een individu tijdelijk huur betaald vanuit de 
bijstandsuitkering.  

In de conceptwettekst wordt voorgesteld dat gedurende een periode van 6 maanden vaste lasten 
worden ingehouden op de bijstandsuitkering van statushouders. De vaste lasten worden gedefinieerd 
als huur, gas, water en stroom en de verplichte zorgverzekering. De minister geeft in de kamerbrief 
van 25 juni 2019 aan dat er geen wettelijke verplichting is op begeleiding richting financiële 
zelfredzaamheid. Gemeenten kunnen hierin eigen keuzes maken; zowel ten aanzien van inhoud als 
ten aanzien van uitvoering.  

6.2 Advies vormgeven financieel ontzorgen  
1. Technisch ontzorgen 
Het betalen van de vaste lasten vanuit de bijstandsuitkering wordt een nieuwe taak van de uitvoerders 
van de Participatiewet in onze regio (gem. Buren en Werkzaak Rivierenland). Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de reguliere systemen van de aanbieders.  

Alle statushouders krijgen een standaardpakket van aanbieders van gas, water en energie 
aangeboden. Voor het afsluiten van een zorgverzekering wordt indien aanwezig gebruik gemaakt van 
de voorzieningen van de gemeenten (minimapolis / regeling tegemoetkoming kosten zorgverzekering). 
Gedurende het traject wordt in groepsverband geleerd hoe je kunt overstappen naar een andere 
aanbieder en wat de gevolgen van de overstap kunnen zijn. 

2. Financiële zelfredzaamheid maken 
Op basis van de input wordt geadviseerd om financiële zelfredzaamheid maken van de statushouder 
integraal op te nemen in de verschillende onderdelen van de wet (groepsmatige aanpak) in 
combinatie met individuele begeleiding: 

- Groepsaanpak: financiële zelfredzaamheid als integraal onderdeel lesprogramma leerroutes. 
 

- Participatief leren: individuele begeleiding van een budgetcoach: voor een periode van 6 maanden 
wordt de statushouder ondersteund door een budgetcoach. De budgetcoach zet in op inzicht in de 
cijfermatige kant (wat betaal ik en waarvoor?) en op budgetteren & gedrag (hoeveel geld houd ik 
over, hoe ga ik daar mee om?). Indien nodig kan de periode verlengd worden met 6 maanden. Na 
begeleiding door de budgetcoach wordt de statushouder warm overgedragen aan lokale 
voorzieningen van de gemeente, zoals een formulierenbrigade of thuisadministratie.  

 

- Inzet van sleutelpersonen: Een sleutelpersoon is zelf migrant of vluchteling en heeft het 
vertrouwen binnen de eigen gemeenschap. Sleutelpersonen vervullen een brugfunctie tussen de 
doelgroep, organisaties en professionals. De sleutelpersoon is in staat om de verschillen tussen 
het financieel systeem in land van herkomst en het Nederlandse systeem uit te leggen aan de 
statushouder.  

 
6.3 Advies schaalgrootte: vergelijking scenario’s a.d.h.v. afwegingskader 
In het wetsvoorstel is benoemd dat het technisch ontzorgen vormgegeven wordt door het inhouden 
van vaste lasten op de bijstandsuitkering. De minister stelt voor om dit op te nemen in de 
Participatiewet. Dit betekent dat de aanbieders van de Participatiewet hier verantwoordelijk voor 
worden. 
 

 

Huidige wetgeving

•Geen verplichting

•Uitgangspunt is zelfredzaamheid

Nieuwe (concept) wetgeving

•Verplicht ontzorgen van de 
statushouder voor een periode van 6 
maanden. 



18 
 

 

 

 

Voor de uitvoering van het traject richting financiële zelfredzaamheid zien wij grofweg twee opties:  

1. Iedere gemeente organiseert dit lokaal voor zichzelf 

2. Gemeenten werken samen en organiseren het aanbod regionaal  

Wanneer we deze opties tegen elkaar afwegen, komen we uit op het advies om ondersteuning richting 
financiële zelfredzaamheid regionaal te organiseren.  

Tabel 7: vergelijking scenario’s financieel ontzorgen 

 Toegankelijk Kwaliteit Betaalbaar Kennis lokaal 
aanbod 

Ondervangen 
van 
kwetsbaarheid 

Uniforme 
werkwijze 

1       

2       

 

Afwegingen die tot dit advies hebben geleid: 

 In Rivierenland is eerder ervaring opgedaan met het begeleiden van statushouders door een 
budgetcoach. De ervaring is dat de budgetcoach specifieke expertise nodig heeft voor de 
begeleiding van statushouders.  

 Alleen bijstandsgerechtigde statushouders worden financieel ontzorgd. Voor Rivierenland gaat het 
jaarlijks om circa 87 personen. Uiteraard is dit aantal onzeker, want dit is afhankelijk van 
vluchtelingenstromen die ons land bereiken en de leeftijd/gezinssamenstelling. Met deze aantallen 
is het voor de individuele gemeente niet mogelijk om de gewenste expertise en kwaliteit te bieden. 
Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk. 

 Op dit moment kennen we in Rivierenland 6 sleutelpersonen gezondheid. Zij werken 
subregionaal. Door subregionaal te werken zijn zij in staat om een koppeling te maken met lokale 
organisaties.  

6.4 Onderdelen waar nog duidelijkheid over moet komen vanuit het Rijk 

 Financiële middelen 

 Verplichting tot medewerking technisch financieel ontzorgen is nog niet vastgelegd. Dit wordt 
mogelijk opgenomen in de Participatiewet.  
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7. Advies overige onderdelen wet 

7.1 Maatschappelijke begeleiding 

Toelichting 
In de eerste periode na vestiging in de gemeente krijgen statushouders maatschappelijke begeleiding. 
De begeleiding en hulp aan statushouders is gericht op het vergroten van de kennis hoe de 
Nederlandse samenleving praktisch is georganiseerd en staat ten dienste van het versterken van de 
zelfredzaamheid en participatie. In de lagere regelgeving worden nadere regels opgenomen over de 
inhoud en vormgeving van de maatschappelijke begeleiding. De maatschappelijke begeleiding bestaat 
in ieder geval uit de componenten:  
 
1. praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen en bewegwijzering: kan bijvoorbeeld 

bestaan uit het regelen van voorzieningen zoals wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen en 
onderwijs. Tevens valt hieronder de kennismaking met de lokale woonomgeving en de lokale 
samenleving. 

2. voorlichting over leefgebieden in de Nederlandse samenleving. Hierbij wordt onder andere 
gedoeld op wonen, werk en inkomen, gezondheid, het onderwijssysteem, opvoeden en opgroeien. 

 
Advies schaalgrootte:  
In verband met lokale componenten wordt geadviseerd om maatschappelijke begeleiding lokaal aan 
te bieden. Wel wordt geadviseerd om de maatschappelijke begeleiding regionaal in te kopen. Dit 
wordt geadviseerd omdat er nu te veel verschillen zijn tussen de maatschappelijke begeleiding die 
wordt aangeboden in de verschillende gemeenten. Regionale inkoop maakt sturing op het geheel 
makkelijker. Gemeenten die hervestigers huisvesten kunnen met de uitvoerende organisatie 
aanvullende afspraken maken.    

7.2 Participatieverklaringstraject (PVT) 
Toelichting 
Het PVT bestaat, net zoals in het huidige inburgeringsstelsel, voor alle inburgeringsplichtigen uit twee 
onderdelen: een inleiding in de kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. De 
inleiding in de kernwaarden bestaat uit een overdracht van inhoudelijke kennis over de kernwaarden 
van de Nederlandse samenleving. Met de ondertekening van de participatieverklaring tonen 
inburgeringsplichtigen hun betrokkenheid bij de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar 
actief aan bij te dragen. In de lagere regelgeving vormen kaders voor de inhoud en invulling van de 
PVT. In de lagere regelgeving wordt naar verwachting vastgelegd dat in ieder geval een urennorm van 
12 uur wordt gehanteerd en dat de PVT een activiteit of excursie moet omvatten.  

Advies schaalgrootte:  
Geadviseerd wordt om de Participatieverklaring op te knippen in een regionaal deel en een lokaal 
deel: 

 Regionaal: behandeling van inhoudelijke thema’s zoals vastgelegd wordt in de lagere regelgeving.  

 Lokaal: kennismaking met de gemeente door middel van excursies / activiteiten.  

Er wordt geadviseerd een gedeelte van de PVT regionaal te organiseren om volume te creëren. 
Wanneer we de gehele participatieverkaring per gemeente organiseren, kan het zijn dat 
inburgeringsplichtigen een jaar moeten wachten voordat er voldoende mensen zijn om een traject 
voor te starten. Minimaal één van de bijeenkomsten wordt lokaal georganiseerd zodat er een link is 
met het lokaal speelveld en de statushouder de weg weet in de gemeente waarin hij/zij gehuisvest is. 

Bij de organisatie van de participatieverklaring wordt rekening gehouden met het taalniveau en de 
culturele achtergrond van de inburgeringsplichtige. Over het algemeen betekent dat één traject voor 
statushouders en één voor gezinsmigranten. Gezinsmigranten hebben doordat zij een Nederlandse 
partner hebben meer kennis van de Nederlandse samenleving. Daarnaast hebben zij over het 
algemeen een hoger taalniveau. Omdat er altijd uitzonderingen zijn, blijft aansluiten bij de andere pvt-
doelgroep mogelijk.  
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7.3 Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 

Toelichting 

Vaak bestaan er grote verschillen tussen de arbeidsmarkt in Nederland en de arbeidsmarkt in het land 
van herkomst van inburgeringsplichtigen. Ook is het niet vanzelfsprekend dat alle 
inburgeringsplichtigen in het land van herkomst een opleiding hebben gevolgd of al hebben gewerkt. 
Dit bemoeilijkt hun kansen op de arbeidsmarkt. Om die reden is het belangrijk dat zij bekend raken 
met de Nederlandse arbeidsmarkt en dat zij de vaardigheden en capaciteiten eigen maken die 
benodigd zijn om te kunnen participeren. De MAP speelt hierbij een belangrijke rol.  

Anders dan het Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) traject in het huidige 
inburgeringsstelsel, wordt de MAP een verantwoordelijk van de gemeente. In het huidige 
inburgeringsstelsel wordt de module vaak door taalscholen aangeboden. Hierdoor blijft het erg 
theoretisch en mist de link met de praktijk. De verwachting is dat betere verbindingen zullen worden 
gelegd tussen theorie en praktijk als de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de MAP. 
Zij hebben vanuit de Participatiewet immers ervaring met de toeleiding naar werk van 
bijstandsgerechtigden en beschikken daardoor over de praktijkkennis en expertise die nodig is om 
theorie en praktijk goed op elkaar te laten aansluiten. In de lagere regelgeving volgen kaders voor de 
inhoud en de invulling van de MAP.  

Advies schaalgrootte:  

Het advies is om de MAP onderdeel uit te laten maken van de leerroutes. De aanbieders van de 
leerroutes moeten hiervoor de samenwerking opzoeken met de aanbieders van de Participatiewet.   
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8. Borging inburgeringsstelsel 

8.1 Bestuurlijke borging 

De colleges van alle gemeenten in Rivierenland hebben eind 2018 besloten om de wetswijziging Wet 
inburgering regionaal te verkennen. Eind 2019 worden de eerste besluiten genomen op basis van 
deze verkenning. Deze besluiten worden door ieder individueel college genomen.  

Nu blijkt dat het wenselijk zou zijn om een groot gedeelte van de nieuwe Wet inburgering regionaal te 
organiseren, is het ook wenselijk om te komen tot één regionaal besluitorgaan. De vraag is gesteld 
hoe de voorbereiding en implementatie van de VOI en later de uitvoering van de Wet Inburgering 
bestuurlijk geborgd kan worden. Hierbij is aangegeven dat oprichting van een nieuwe GR niet 
wenselijk is.  

We hebben een aantal mogelijkheden met elkaar vergeleken, te weten een nieuw in te richten 
portefeuillehoudersoverleg Inburgering, het AB van Werkzaak Rivierenland, het AB van Regio 
Rivierenland en het portefeuillehoudersoverleg van het RW-POA. 

Op de volgende pagina is de vergelijking uitgebreid weergegeven. 

Advies: wij adviseren u om de bestuurlijke borging te beleggen bij het portefeuilleberaad van het RW-
POA. Wij vragen uw akkoord om dit tijdens de implementatiefase verder uit te werken.  

8.2 Ambtelijke borging 

Voor de uitvoering van het nieuwe stelsel worden een aantal nieuwe, regionale functies 
geïntroduceerd: 

 Inburgeringsconsulenten: verantwoordelijk voor de werkzaamheden die betrekking hebben op de 
brede intake en het PIP. 

 Procesregisseur: accounthouder organisaties in de keten. Verantwoordelijk voor evaluatie en 
doorontwikkeling van het inburgeringsstelsel. 

 Budgetcoach: individuele begeleiding statushouders richting financiële zelfredzaamheid.  

Advies: Wij adviseren u om deze functies onder te brengen bij een gemeentelijke organisatie en niet 
bij een externe partij. Wij vragen uw akkoord om dit tijdens de implementatiefase verder uit te werken.  

 

 



 Inhoudelijke 
raakvlakken 

Gesprekspartners Overlegstructuur Formele 
beslissings-
bevoegdheid 

Ambtelijke borging 
mogelijk 

Onafhankelijk 

Portefeuillehoudersoverleg 
Wet inburgering (nieuw) 
 

Het overleg focust 
zich op inburgering. 

De 
portefeuillehouders 
inburgering zit aan 
tafel. 

Nieuw overleg, extra 
druk op agenda’s 
portefeuillehouders 
en adviseurs. 

Geen formele 
beslissingsbevoegdh
eid. 

Geen achterliggende 
organisatie. 

Het overleg staat los 
van uitvoerende 
partijen.  

Aansluiten AB Werkzaak 
 
 

In het overleg 
worden onderdelen 
van de (nieuwe) Wet 
inburgering 
besproken. 
Gemeenten Buren 
en Neder-Betuwe 
hebben de 
Participatiewet elders 
ondergebracht. 

De meerderheid van 
de 
portefeuillehouders 
inburgering zit aan 
tafel. 

Er kan gebruik 
gemaakt worden van 
bestaande 
overlegstructuren. 

De GR Werkzaak 
heeft (nu) geen taken 
en/of 
beslissingsbevoegdh
eid op het gebied 
van de Wet 
Inburgering. Dit 
vraagt om 
aanpassing van de 
GR.  

Het inhoudelijk 
argument om 
inburgering te 
beleggen bij 
Werkzaak gaat niet 
op voor Neder-
Betuwe en Buren. Zij 
hebben deze taken 
niet bij Werkzaak 
belegd.   

Werkzaak is één van 
de uitvoerende 
partijen binnen het 
nieuwe 
Inburgeringsstelsel.  

Aansluiten AB Regio 
Rivierenland 

Inburgering wordt als 
nieuw onderwerp 
toegevoegd aan de 
agenda. 

Er zitten (bijna) geen 
portefeuillehouders 
inburgering aan tafel 

Er kan gebruik 
gemaakt worden van 
bestaande 
overlegstructuren. 

De GR Regio 
Rivierenland heeft 
(nu) geen taken en/of 
beslissingsbevoegdh
eid op het gebied 
van de Wet 
Inburgering. Dit 
vraagt om 
aanpassing van de 
GR.  

Mogelijk via 
dienstverleningsover
eenkomst. Expertise 
inkoop in huis.  

Het overleg staat los 
van uitvoerende 
partijen. 

Aansluiten 
portefeuillehoudersoverleg 
RW-POA 

Inhoudelijk zijn er 
raakvlakken tussen 
de (huidige) taak van 
het RW-POA en de 
Wet Inburgering: 
beiden focussen op 
het verkleinen van de 
afstand tot de 
arbeidsmarkt, onder 
andere door 
onderwijs. 

De meerderheid van 
de 
portefeuillehouders 
inburgering zit aan 
tafel. 

Er kan gebruik 
gemaakt worden van 
bestaande 
overlegstructuren. 

RW-POA heeft (nu) 
geen taken en/of 
beslissingsbevoegdh
eid op het gebied 
van de Wet 
Inburgering. Dit 
vraagt om 
aanpassing van de 
DVO.  

Mogelijk via 
dienstverleningsover
eenkomst. Expertise 
inkoop in huis. 

Het overleg staat los 
van uitvoerende 
partijen. 



9. Financiële middelen 

Voor de Veranderopgave Inburgering kunnen we drie sporen onderscheiden: 

1. Ondersteuning ondertussengroep 
Het kabinet stelt zowel in het jaar 2019 als in het jaar 2020 tijdelijk € 20 mln. beschikbaar aan 
gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. Voor Rivierenland gaat het om 
een jaarlijks budget van € 280.000.  

De middelen zijn bedoeld om in samenwerking met relevante uitvoeringspartners een extra impuls 
geven aan het taalverwervingsproces van inburgeringsplichtige statushouders die onder het huidige 
stelsel moeten inburgeren. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan verbetering van het 
taalniveau van statushouders die nog onder het huidige stelsel inburgeren. Nevendoelen van de inzet 
van de extra middelen zijn het bevorderen van een soepele overgang naar het nieuwe stelsel voor 
gemeenten, door gemeenten breed en versterkt aan de slag te laten gaan met de beoogde nieuwe 
werkwijze, en het beperken van de groep asielmigranten die inburgeren in het huidige systeem 
(zittend bestand) bij inwerkingtreding van de nieuwe wet Inburgering.  

In Rivierenland wordt het budget van 2019 gebruikt voor doorontwikkelingen op het gebied van de 
onderwijsroute, een pilot op het gebied van de Z-route en een pilot op het gebied van de Brede Intake. 
Het budget van 2020 wordt gereserveerd voor implementatie- en ontwikkelkosten. 

2. Implementatie kosten nieuwe wet 
Op dit moment is onduidelijk met welke implementatiekosten gemeenten te maken krijgen. Het 
ondertussenbudget van 2020 wordt gereserveerd voor implementatiekosten. Omdat dit een relatief 
klein bedrag per gemeente is, kan het zijn dat aanvullend eenmalige implementatiekosten worden 
opgenomen in de bestuursrapportage van de gemeente.  

3. Budget per 1 januari 2021  
Gemeenten krijgen twee soorten budgetten: 

 Budget voor financiering van inburgeringsvoorzieningen. Dit budget wordt uitgekeerd door middel 

van een specifieke uitkering. Gemeenten dienen zich hierover jaarlijks via SISA aan het Rijk te 

verantwoorden. 

 Budget voor financiering uitvoeringskosten. Dit budget wordt uitgekeerd via het gemeentefonds.   

De colleges van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het inburgeringsstelsel. Zij 
leggen bij de gemeenteraad verantwoording af over de uitvoeringskosten. De gemeenteraad wordt 
geïnformeerd over de SISA-verantwoording over het budget inburgeringsvoorzieningen.   

Het budget per gemeente is op dit moment nog niet duidelijk. Aan het einde van het eerste kwartaal 
van 2020 wordt uitsluitsel gegeven over de financiële middelen. 
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Bijlage 1: beantwoording vragen projectplan 

Werkgroep Brede Intake en PIP 

Brede intake en doorlopende leerlijn 
Hoofdvraag: Hoe geven we een kwalitatief goede, brede intake vorm om een doorlopende leerlijn te 
kunnen borgen? 

Vraag Antwoord 

Welke informatie is nodig om uit de brede intake te 
halen?  

Hier volgt lagere regelgeving over. Zodra dit bekend 
is, wordt dit onderdeel verder uitgewerkt. 

Hoe verhoudt deze informatie zich tot de overige 
intakes (lokaal en regionaal) in het sociale domein?  

Hier volgt lagere regelgeving over. Zodra dit bekend 
is, wordt dit onderdeel verder uitgewerkt. De 
werkgroep heeft een overzicht van alle verschillende 
intakes gemaakt. In de implementatiefase wordt 
onderzocht in hoeverre de brede intake, zoals 
beschreven gaat worden in de lagere regelgeving, 
aansluit bij deze bestaande intakes.  

Wat is van belang bij het schaalniveau 
(lokaal/regionaal) waarop we de intake gaan 
organiseren?  

Op basis van de regionale verkenning adviseren wij 
de brede intake regionaal te organiseren.  

Welke (soort) organisatie zou de brede intake kunnen 
doen?  

Op basis van de regionale verkenning adviseren wij 
de brede intake bij een gemeentelijke organisatie te 
beleggen.  

 
Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie 
Hoofdvraag: Een persoonlijk plan vraagt om maatwerk, hoe gaan we dit realiseren? 

Vraag Antwoord 

Uit welke onderdelen moet het PIP bestaan?  Onderwerpen die aan bod moeten komen tijdens 
brede intake en PIP worden door het Rijk vastgelegd 
in lagere regelgeving.  

Welk (soort) organisatie zou de PIP kunnen 
opstellen?  

Op basis van de regionale verkenning adviseren wij 
het opstellen van het PIP bij een gemeentelijke 
organisatie te beleggen. 

Willen we / gaan we informatie uit het PIP delen met 
partijen en zo ja wie is daar dan voor verantwoordelijk 
(inburgeraar zelf, begeleider van de inburgeraar)?  

Hier volgt lagere regelgeving over. Zodra dit bekend 
is, wordt dit onderdeel verder uitgewerkt.   

 

  



25 
 

Werkgroep hervorming markt en 3 leerroutes 

Verhogen taaleis en verschillende leerroutes 
Hoofdvraag: De Wet inburgering kent drie leerroutes, hoe en waar willen we het aanbod hiervoor 
organiseren?  
 
Algemeen: 

Vraag  Antwoord  

Welk aanbod is 
naar verwachting 
mogelijk? 

Op basis van ervaringscijfers en de Divosa benchmark verwachten 
we regionaal jaarlijks circa 15 mensen in de onderwijsroute, 17 
mensen in de Z-route en 54 mensen in de B1-route. 

Welke 
randvoorwaarden 
moeten worden 
ingevuld om er 
voor te zorgen dat 
inburgeraars deel 
kunnen nemen 
aan de 
leerroutes?  

- Duaal (taal én participatie in één traject) 

- Aandacht voor maatwerk  

- (tegemoetkoming) Kosten kinderopvang 

- (tegemoetkoming) Kosten vervoer 

- Samenwerking met werkgevers 

- Begeleiding en trainingen voor vrijwilligers die zorg dragen voor non-formeel aanbod. 
Taalvrijwilligers dienen terug te kunnen vallen op een didactisch specialist.  

- Samenwerking tussen regionale partijen (bijv. GGD, GGZ, bibliotheek, onderwijs) en 
lokale partijen (bijv. Welzijn (Digi-)Taalhuizen Leerhuizen en het Sociaal Wijkteam) 

Op welk 
schaalniveau 
willen we de 
verschillende 
leerroutes 
organiseren? 

Voor uniformiteit binnen de leerroutes en een eenduidige aanpak richting de inburgeraar 
is het advies om de leerroutes  (boven) regionale schaal te organiseren. 

 
Binnen de B1-route is geen min. of max. aantal uur vastgesteld en is maatwerk voor elke 
inburgeraar vereist. Advies is om voor de B1-route zowel regionaal als lokaal 
mogelijkheden aan te bieden voor het volgen van taalles. 

 
De Z-route is tweeledig; Advies is om zowel taal als inspanningen gericht op 
zelfredzaamheid, activering en participatie zo veel als mogelijk lokaal te aan te bieden. 
Voor de begeleiding naar werk (in combinatie met taal), kunnen we aansluiten bij het 
bestaande aanbod de uitvoerders van de P-wet in de regio. 

Hoe moet het 
gecontracteerd 
worden?  

Deze stap dient uitgewerkt te worden in de vervolgfase. 

 
B1 route: 

Vraag Antwoord  

Hoe willen we de 
route inhoudelijk 
vormgegeven?  

- Duale trajecten met taal en participatie 

- Aandacht voor: 
o Digitale vaardigheden 
o Financiële (zelf-)redzaamheid 
o Werknemersvaardigheden 
o (Snuffel)stages/vrijwilligerswerk/leerwerkroutes en aanbod werk op locatie 
o Aandacht voor gezondheid en trauma 

 
Onderwijsroute: 

Vraag Antwoord  

Hoe willen we de 
route inhoudelijk 
vormgegeven?  

- Streven naar hoger taalniveau B1-B2 met minimaal 12 tot 15 klokuren per week 
Nederlands 

- Traject ISK kost ongeveer 2 jaar (i.p.v. 1,5 jaar).  

- Het taalschakeltraject wordt afgesloten met een “diploma “voor het opdoen van 
succeservaringen 

- ’s Ochtends taal/ ’s middags de andere activiteiten 

- Aandacht voor: 
o Digitale vaardigheden 
o Financiële (zelf-)redzaamheid 
o Werknemersvaardigheden 
o (Snuffel)stages/vrijwilligerswerk/leerwerkroutes en aanbod werk op locatie 
o Aandacht voor gezondheid en trauma 
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Z – route:  
Vraag Antwoord  

Hoe willen we de 
route inhoudelijk 
vormgegeven?  

- Een intensief taaltraject met meerdere dagdelen taal/ alfabetisering (maatwerk). 

- Taal met name gericht op spreken en luisteren aan de hand van thema’s. 
Thematisch aanbod zou zich idealiter richten op werk, gezondheid, geldzaken, 
opvoeden en digitale vaardigheden etc.  

- Thematische aanbod: combinatie tussen theorie en praktijk. Bijv. taal gericht op 
gezondheid; oefenen met bellen huisarts.  

- ’s Ochtends taal/alfabetiseringslessen ’s middags de andere activiteiten 

- Aandacht voor:  
o Digitale vaardigheden 
o Financiële (zelf-)redzaamheid 
o Werknemersvaardigheden 
o Aandacht voor gezondheid en trauma  
o (Snuffel)stages, vrijwilligerswerk, leerwerkroutes en aanbod werk op locatie 

 
Hervorming markt 
Hoofdvraag: De Wet Inburgering vraagt een andere rol van de gemeente en van aanbieders. Wat 
betekent dit voor een aanbesteding en wat vinden we daarin belangrijk? 

Vraag Antwoord 

Hoe gaan we het 
contractmanagement 
en de monitoring 
organiseren?  

Voor een eenduidige werkwijze wordt geadviseerd om deze taak centraal te beleggen 
in de regio. 

Willen we zowel 
klassikaal als 
individueel onderwijs 
aan kunnen bieden?  

Klassikaal les – met (indien mogelijk) aandacht voor: 

 Kleinere groepen voor inburgeraars die minder makkelijk kunnen meekomen.  

 Differentiatie tussen taalniveaus in een klas 
 
Het advies is om formeel leren te combineren met non-formeel leren, in de vorm van 
een maatjesproject en dus één-op-één. 

Hoe staan we 
tegenover 
samenwerking 
tussen onderwijs en 
het bedrijfsleven / 
welzijnsorganisaties?  

De combinatie van het leren van de taal en participeren versterkt elkaar en kan niet los 
van elkaar worden gezien als het gaat om het volwaardig meedoen in de 
maatschappij.  
 
B1 route: Door middel van (snuffel)stages, vrijwilligerswerk, leerwerkroutes en aanbod 
werk bijv. op locatie Werkzaak beogen we deze groep werknemersvaardigheden te 
geven voor een duurzame plek op de arbeidsmarkt. 
Onderwijsroute: Binnen het taalschakeltraject wordt geadviseerd om 
beroepenoriëntatie, studie loopbaanbegeleiding en (snuffel)stages onderdeel uit te 
laten maken van het curriculum. 
Z-route: Door middel van (snuffel)stages, leerwerkplekken en vrijwilligerswerk beogen 
we bij deze kwetsbare doelgroep werknemersvaardigheden te ontwikkelen voor een 
plek op de arbeidsmarkt. 

Hoe bevorderen we 
de zelfredzaamheid 
van de inburgeraar 
(heeft ook een relatie 
met het PIP)?  

- Naast Nederlandse taal aandacht voor thema’s als financiële vaardigheden, 
digivaardigheid, opvoedondersteuning, gezondheid en traumaverwerking 

- Inzetten op participatie d.m.v. bijv. (snuffel)stages en loopbaanbegeleiding.  

- Naast formeel leren ook non-formeel leren een plek geven, zoals lokaal aanbod 
maatjesprojecten / leerhuis 

- Door binnen de lokale participatieverklaringstraject in te zetten op interactieve 
bezoeken bij relevante organisaties in de lokale infrastructuur 

 
Specifiek voor onderwijsroute: Naast het intensief leren van de taal tot minimaal B1-
niveau, is er tijdens het taalschakeltraject aandacht voor rekenen, Engels en 
studievaardigheden. Advies is om hiernaast aandacht te geven aan digitale 
vaardigheden, financiële (zelf-)redzaamheid en gezondheid. 
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Werkgroep ontzorgen 

Hoofdvraag: Hoe kan ontzorgen worden vormgegeven met bevordering van zelfredzaamheid?  
 

Vraag Antwoord 

Op welke onderwerpen moet 
ontzorgd worden en wie is 
daarvoor verantwoordelijk? 

Het college verbindt aan de bijstand van de belanghebbende de 
verplichting om gedurende een periode van zes maanden, gerekend vanaf 
de dag waarop het recht op bijstand ontstaat, mee te werken aan het door 
het college in naam van de belanghebbende verrichten van betalingen uit 
de toegekende bijstand van huur, gas, water en stroom en de verplichte 
zorgverzekering.  

Wat zijn de organisatorische 
consequenties van ontzorgen en 
hoe kunnen we deze 
ondervangen / opvangen?  

 De verwachtte extra inzet van de inkomensconsulent is 6 uur per 
uitkeringsdossier.  

 De verwachtte inzet van de budgetcoach is 4 uur per statushouder per 
maand.  

Wat moet de inburgeraar leren 
om uitvoering te kunnen geven 
aan financiële zelfstandigheid? 
Op welke wijze kunnen we dit 
koppelen aan het 
inburgeringsprogramma en 
participatietraject?  

Zie paragraaf 7.2. 

Welk aanbod is er?  Reguliere, bestaande dienstverlening waar gebruik van wordt gemaakt:  

 Ondersteuning door een werkcoach richting betaalde arbeid;  

 Maatschappelijke begeleiding 

 Ondersteuning vanuit het wijkteam in geval van multiproblematiek;  

 Taalverwering via inburgeringstrajecten en informele 
taalondersteuning door maatschappelijke organisaties.  

 ‘Digisterker’ van bibliotheek Rivierenland: In deze cursus leren 
inwoners van Rivierenland om hun weg te vinden op de sites van de 
overheid. Ook leren ze een DigiD aan te vragen en te gebruiken.  

Hoe lang gaan we ontzorgen 
(algemeen uitgangspunt, 
maatwerk, wie)?  

Zie paragraaf 7.2. 

 

Werkgroep algemeen 

Vraag  Antwoord 

Beeld schetsen van 
statushouders in de 
arbeidsmarktregio Rivierenland 
(aantallen + perspectief 
statushouders)  

Zie hoofdstuk ‘beleidskader’. 

Financiën: wat zijn de financiële 
middelen die over komen van uit 
het rijk? Welke kosten 
verwachten we? 

Het ministerie verwacht uiterlijk eind Q1 2020 uitsluitsel te kunnen geven 
aan de financiële middelen die gemeenten krijgen voor de uitvoering van 
de nieuwe wet inburgering. Ook de lagere regelgeving wordt eind Q1 2020 
verwacht. Dit betekent dat er op dit moment nog geen begroting gemaakt 
kan worden.  

Wie legt de inburgeringsplicht 
op?  

Net zoals in het huidige inburgeringsstelsel, zal DUO, namens de minister, 
op basis van gegevens van de IND over de verblijfsrechtelijke positie van 
vreemdelingen, vaststellen of iemand 
inburgeringsplichtig is. In dat kader zal DUO ook vaststellen of de 
vreemdeling geheel of gedeeltelijk is vrijgesteld van de inburgeringsplicht. 
 
De inburgeringsplicht bestaat uit:  
a. het afronden van het participatieverklaringstraject;  
b. het afronden van de module Arbeidsmarkt en Participatie; en  
c. het afronden van een van de drie leerroutes.  
 
(artikel 6 conceptwettekst) 

Waar vindt de bestuurlijke 
borging van de wet inburgering 
plaats.  

Zie hoofdstuk 9. 
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Welke rolverdeling is er tussen 
raad / college. Wat staat 
daarover in de nieuwe wet? Wat 
is daarover lokaal bepaald? ( 
budgetten / inkoop / beleidsplan 
/ verordening) 

De regierol van gemeenten behelst de regie over de uitvoering van de 
inburgering: om substantiële verbeteringen te kunnen bereiken is ervoor 
gekozen om het inburgeringsbeleid niet te decentraliseren. 
 
Gemeenten krijgen twee soorten budgetten: 

 Budget voor financiering van inburgeringsvoorzieningen. Dit budget 
wordt uitgekeerd door middel van een specifieke uitkering. Gemeenten 
dienen zich hierover jaarlijks via SISA aan het Rijk te verantwoorden. 

 Budget voor financiering uitvoeringskosten. Dit budget wordt 
uitgekeerd via het gemeentefonds.  

 
De colleges van gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
het inburgeringsstelsel. Zij leggen bij de gemeenteraad verantwoording af 
over de uitvoeringskosten. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de 
SISA-verantwoording over het budget inburgeringsvoorzieningen.   

Hoe ziet de coördinatie op de 
keten eruit? 

Hiervoor wordt een procesregisseur aangesteld.  

Waar wordt handhaving belegd? Handhaving wordt bij de gemeente en bij DUO belegd. Een 
inburgeringsplichtige kan op meerdere momenten gedurende het 
inburgeringstraject, door ofwel de gemeente ofwel DUO, worden beboet 
voor het verwijtbaar niet voldoen aan de verschillende verplichtingen die 
voortvloeien de inburgeringsplicht. 
 

Verplichting  Uitvoerende 
partij  

Inburgeringsplichtige moet (na oproep gemeente) 
verschijnen voor en meewerken aan de brede intake 
(incl. leerbaarheidstoets)  

Gemeente  

Inburgeringsplichtige moet het PIP naleven:  
- deelnemen aan voortgangsgesprekken (alle 
inburgeraars);  
- deelnemen aan inburgeringslessen (alleen 
asielstatushouders)  

Gemeente  

Inburgeringsplichtige moet binnen 18 maanden het 
Participatieverklaringstraject (PVT) afronden en de 
participatieverklaring ondertekenen  

DUO  

Inburgeringsplichtige moet binnen 18 maanden de 
Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) afronden  

DUO  

Inburgeringsplichtige moet binnen drie jaar een van de 
drie leerroutes afronden. 

DUO  

Naast handhaving vanuit de Wet Inburgering kan een statushouder ook te 
maken krijgen met handhaving vanuit de Participatiewet. In de 
implementatiefase worden beide processen op elkaar afgestemd en verder 
uitgewerkt.  

Op welk wijze kunnen we de 
ervaring van sleutelpersonen 
meenemen? (klantreis?)  

Een aantal statushouders heeft deelgenomen aan de regionale verkenning.  

Wat wordt de rol van DUO? DUO legt de inburgeringsplicht op, is verantwoordelijk voor examinering en 
handhaving op de hierboven genoemde onderdelen.  
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Bijlage 2: Risico’s 

Risico’s algemeen 

 Regionale samenwerking is een risico. Het risico bestaat dat gemeenten het niet unaniem 

eens zijn over te nemen besluiten. Regionale samenwerking vraagt aan de voorkant om 

duidelijke afspraken over de verdeling van kosten en besluitvorming. 

 Er is nog geen duidelijkheid over financiële middelen vanuit het Rijk. Het advies luidt om het 

inburgeringsstelsel zoveel mogelijk regionaal in te richten. Dit is niet alleen kostenefficiënt, 

maar ook benodigd voor het kunnen bieden van kwaliteit. Het ministerie heeft toegezegd dat 

er eind Q1 2020 uitsluitsel is over de financiële middelen per gemeente.  

 De uitwerking van de lagere regelgeving is nog niet bekend bij gemeenten. Het ministerie 

heeft toegezegd hier eind Q1 uitsluitsel over te geven. Het eerste concept wordt eind 2019 

met gemeenten gedeeld.  

Risico’s Brede Intake of PIP 

 Als de uitvoering van de brede intake bij één of twee personen belegd wordt, is er een risico 

bij uitval/ziekte. Tijdige vervanging is noodzakelijk om de wettelijke termijnen te kunnen 

handhaven. Bij regionale samenwerking is dit risico minder groot.  

 Ketensamenwerking: snelle en kwalitatief goede uitvoering hangt af van samenwerking in de 

keten. De inburgeringsconsulent moet beschikken over doorzettingsmacht om betrokken 

partijen gemaakte afspraken te laten nakomen. 

Risico’s leerroutes 

 Geadviseerd wordt om de leerroutes op regionaal niveau te organiseren. Individuele 

gemeenten hebben we weinig volume om zelf drie leerroutes aan te bieden. De leerroutes 

moeten duaal zijn: taal in combinatie met participatie. De aanbieder(s) van de leerroutes 

worden verplicht de samenwerking met het lokaal veld op te zoeken.  

 Om belangrijke thema’s goed te borgen in de leerroutes wordt aan de aanbieder gevraagd om 

te werken met onderaanbieders.  

Risico’s financieel ontzorgen 

 De budgetcoach moet voldoende affiniteit met / expertise op het gebied van statushouders 

hebben. Er wordt gericht geworven op een budgetcoach met ervaring en affiniteit met de 

doelgroep. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van bestaande kennis van bijvoorbeeld het 

NIBUD. 

 Het te laat vernemen van wijzigingen in de (financiële) situatie van de statushouder. Want dit 

kan direct veel extra werk en correcties met zich meebrengen. Door inzet van de 

sleutelpersoon als buddy proberen we dit risico te verkleinen.  
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Bijlage 3: Begrippenlijst 

Casusregie: is het coördineren, afstemmen en volgen van de benodigde ondersteuning 
aan de cliënt en het cliëntsysteem (het gezin), waarbij het eigen netwerk en 
meerdere organisaties betrokken zijn.  

 
Gemeente:   de gemeente waar de inburgeraar woonachtig is. 
 
Gezinsmigrant:  buitenlandse partners van Nederlanders. 
 
Hervestiger vluchtelingen (in buitenlandse vluchtelingenkampen) die door het UNHCR 

worden uitgekozen om te hervestigen. Deze vluchtelingen worden op verzoek 
van het COA en eigen initiatief van de gemeenten uitgenodigd. Hervestigers 
(ook wel: uitgenodigde vluchtelingen) zijn vaak zeer kwetsbare vluchtelingen. 
Deze vluchtelingen hoeven bij aankomst geen asielprocedure te doorlopen en 
worden direct in een gemeente gehuisvest. 

 
Inburgeraar: iemand die inburgert en in dat kader een cursus volgt gericht op de taal en de 

samenleving.  
 
Integrale aanpak: manier van werken waarbij beroepskrachten al dan niet uit verschillende 

sectoren of van verschillende organisaties hun activiteiten zo veel mogelijk op 
elkaar afstemmen zodat er een samenhangend aanbod rond de inburgeraar 
is, gericht op de individuele behoeften  

 
Nareiziger: echtgenoot, partner of kinderen van een persoon die in Nederland een 

verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd heeft gekregen. Een nareiziger 
krijgt een afhankelijke asielvergunning. Dit betekent dat bij verbreking van de 
gezinsband (bijvoorbeeld door echtscheiding) de afhankelijk asielvergunning 
kan worden ingetrokken.  

 
Leerroute: in de wet zijn drie leerroutes opgenomen. De inburgeringsplichtige volgt de 

route die het beste aansluit bij zijn capaciteiten en mogelijkheden. Binnen de 
routes is ruimte voor maatwerk.  

 
Participatiewet: regelt de verantwoordelijkheid van gemeenten voor de ondersteuning bij 

arbeidsinschakeling van en de verlening van bijstand aan mensen met 
aanspraken op de Wet Werk en Bijstand (WWB) en aan mensen met een 
arbeidshandicap die geheel of gedeeltelijk kunnen werken en die vallen onder 
de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) of de wet 
arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong). 

 
PIP:   persoonlijk plan inburgering en participatie 
 
Procesregie: belangen van verschillende partijen met elkaar verbinden of te wel regie op 

het proces. 
 
Statushouder: als een asielzoeker erkend wordt als vluchteling (statushouder), dan krijgt 

deze persoon een vluchtelingenstatus en een vergunning voor een (tijdelijk) 
verblijf in Nederland 

 
Vrijwilliger: een vrijwilliger is iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht, buiten een 

vast dienstverband. In het algemeen zijn deze werkzaamheden onbetaald of 
staat er een vergoeding tegenover die lager ligt dan het minimumloon bij 
betaald werk. Een vrijwilliger verricht vrijwilligerswerk  

 
Wet:   Wet inburgering 
 
Zelfredzaamheid: zelfredzaamheid is het vermogen om dagelijkse algemene levensverrichtingen 

zelfstandig te kunnen doen. Deze verrichtingen hebben betrekking op 
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verschillende domeinen. Zoals bijvoorbeeld om in een inkomen te voorzien, 
lichamelijk en geestelijk gezond te blijven, of een steunend sociaal netwerk te 
onderhouden. Het gaat ook om het zelf organiseren van de juiste hulp op het 
moment dat een behoeft ontstaat waarin de persoon niet kan voorzien. De 
mate van zelfredzaamheid is een uitkomst van persoonskenmerken.  
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Bijlage 4: deelnemers regionale verkenning 

Brede Intake en PIP 

 Werkzaak Rivierenland (werkcoach, beleid en consulent rechtmatigheid) 

 Gemeente Buren (consulent werk en inkomen) 

 COA 

 Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

 Vluchtelingenwerk Zuid Nederland 

 Gemeente Buren (consulent werk en inkomen) 

 Elk Welzijn (welzijnsorganisatie gemeente Culemborg) 

 Welzijn West Betuwe 

 Mozaiek (Welzijnsorganisatie Tiel) 

 Kompas (Welzijnsorganisatie Bommelerwaard) 

 Integreren doe je samen 

 Gebiedsteam Maasdriel 

Werkgroep Leerroutes 

 Werkzaak Rivierenland 

 Vluchtelingenwerk 

 Bibliotheek Rivierenland 

 GGD 

 Buurtzorg Jong (Tiel en Zaltbommel) 

 ROC Rivor 

 Koning Willem 1 College 

 Integreren doe je samen  

 Mozaïek Welzijn 

Werkgroep financieel ontzorgen 

 Werkzaak Rivierenland 

 Gemeente Buren (consulent werk en inkomen) 

 Budgetcoach Bommelerwaard 

 Vluchtelingenwerk Oost Nederland 

 Vluchtelingenwerk Zuid Nederland 

 Sleutelpersoon 

 Horizon Openmind 

 De Kernen  

 Stichting Kompas Bommelerwaard 

 Welzijn West Betuwe 

 Mozaïek Welzijn 

 

 


