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Voorwoord
Voor u ligt de beleidsnota ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’.
Vermoedelijk treedt op 1 juli 2021 de nieuwe Wet inburgering in werking waarbij gemeenten
(weer) de regierol krijgen. De regierol van gemeenten behelst de regie over de uitvoering van
de inburgering en niet het inburgeringsbeleid, dit blijft centraal belegd.
De gemeente Ouder-Amstel streeft naar een rechtvaardige samenleving met gelijke kansen
voor iedereen. Ouder-Amstel ziet de nieuwe Wet inburgering, die per 1 juli 2021 wordt
ingevoerd, niet alleen als een kans om de effectiviteit van de inburgering te verhogen maar
evenzeer als kans om inburgeraars volwaardig mee te laten doen in de samenleving.
‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’: een effectieve combinatie van
inburgeren en (arbeid)participatie biedt inburgeringsplichtigen de beste kansen om in OuderAmstel een nieuw bestaan op te bouwen. Ambitie van dit beleid is dat inburgeringsplichtigen
zo snel mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de samenleving: het inburgeringsexamen
op zijn/haar hoogst haalbare niveau heeft afgerond, een baan of opleiding heeft met
toekomstperspectief en ook op andere vlakken zelfredzaam is. Concrete doelstelling is dat
minimaal 70% van de inburgeringsplichtigen drie jaar na hun instroom in de bijstand ‘naar
vermogen’ participeert, bij voorkeur via betaald werk.
In de nieuwe aanpak worden inburgeringsplichtigen via een integraal aanbod, waarbij
inburgering, integratie en (arbeid)participatie parallel worden aangeboden, begeleidt naar
(betaald) werk. Momenteel wordt aan het eind van het inburgeringstraject pas ingezet op
arbeidsparticipatie. Het doel van de samenhang van de ondersteuningsactiviteiten is het
creëren van een sluitende integrale aanpak door vanaf dag één intensief in te zetten op
inburgeren, integreren en (arbeid)participeren van de inburgeringsplichtigen.
De activiteiten die worden aangeboden voorzien in een doorlopende leerlijn die begint in het
AZC tot en met begeleiding en ondersteuning naar (betaald) werk.
In december 2020 tot mei 2021 start de gemeente Ouder-Amstel met een pilot in het kader
van onderhavig beleidsplan ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’ om te
anticiperen op de filosofie van de nieuwe Wet inburgering en tevens de uitvoering geleidelijk
aan mee te nemen in de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor een succesvolle nieuwe
aanpak. In deze aanpak staat ‘werk’ centraal. Werken is de sleutel om volwaardig in te
burgeren, de (vak)taal te leren, sociale contacten op te doen, (gedeeltelijk) economisch
zelfstandig te zijn en een bestaan op te bouwen in Ouder-Amstel.
De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (Duo+) heeft een belangrijke rol in de uitvoering van
het beleid in het kader van de nieuwe Wet inburgering. De gemeente Uithoorn en OuderAmstel streven naar om de uitvoering zoveel mogelijk te harmoniseren, maar met behoud
van de eigen bevoegdheden van beide gemeenten.
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Inleiding
Vrijwel elke dag is er coronanieuws op het terrein van arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De
Rijksoverheid en gemeenten proberen de effecten van de coronacrisis op te vangen via
brede steunmaatregelen voor ondernemers en werknemers. Wat de exacte implicaties zijn
voor de arbeidsmarkt en de werkgelegenheid in de regio, specifiek in de gemeente OuderAmstel, is nog ongewis. Feit is wel dat de coronacrisis zal leiden tot een recessie. Dit heeft
implicaties voor de meest kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld: laag
opgeleiden, statushouders en flexwerkers. In eerste instantie zullen deze doelgroepen als
eerste de gevolgen van de recessie merken en lijken zij ook minder goed beschermd te
worden door de maatregelen die getroffen worden om de werkgelegenheid te beschermen.
Ook zal het voor degenen die nu de arbeidsmarkt betreden, net afgestudeerden, migranten,
statushouders, moeilijker zijn om een baan te vinden. Uit recente gegevens van het UWV
(maart 2020) blijkt dat er sprake is van een oplopende werkloosheid vooral uit de horeca,
uitzendbranche en cultuursector. Desalniettemin is en blijft het belangrijk dat mensen hun
vaardigheden op peil houden en deze blijven ontwikkelen, dit geldt in het bijzonder voor de
kwetsbare doelgroep op de arbeidsmarkt. Reden temeer om, in aanloop van de nieuwe Wet
inburgering (juli 2021), deze groep te ondersteunen middels een pilot geënt op de
stelselwijziging van december 2020 tot mei 2021.
Het huidige inburgeringsstelsel kent veel tekortkomingen om inburgering als start van
(arbeid)participatie in de Nederlandse samenleving te benutten. Inburgering staat teveel op
zichzelf en mist de aansluiting met (arbeid)participatie en onderwijs. Tevens blijkt uit diverse
onderzoeken dat inburgeringsplichtigen minder goed in staat zijn om zelfstandig invulling te
geven aan hun inburgering dan wordt verondersteld. Dit is mede het gevolg van het
complexe stelsel. Op basis van de uitgangspunten van het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de
toekomst’ de uitkomsten uit de evaluatie van de huidige Wet inburgering en andere
publicaties wordt het huidige inburgeringsstelsel per 1 juli 20211 herzien en is ervoor
gekozen om de regie bij de gemeenten te beleggen.

Beleidstheorie nieuwe Wet inburgering
De nieuwe Wet inburgering beoogt nadrukkelijk met andere wetgeving binnen het sociale
domein, vooral de Participatiewet, een bijdrage te leveren aan het maatschappelijke doel van
inburgering.
Alle inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse
maatschappij, bij voorkeur via betaald werk.

Bovenstaand doel laat zich vertalen in de navolgende subdoelen:



Inburgeringsplichtigen bereiken het voor hen hoogst haalbare taalniveau (bij voorkeur
B1);
Inburgeringsplichtigen hebben kennis van de Nederlandse maatschappij; en

Per 1 juli 2021 moet het nieuwe inburgeringstelsel van kracht worden. VNG en Divosa hebben
herhaaldelijk aangegeven het nieuwe inburgeringsstelsel alleen te kunnen implementeren en
uitvoeren als er in de randvoorwaarden voldoende middelen en mogelijkheden om (gemeentelijke)
regie te kunnen nemen mee komen.
1
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Inburgeringsplichtigen leveren, vanaf de start van hun inburgeringstraject, gerichte
inspanningen om te ‘participeren naar vermogen.

De nieuwe Wet inburgering vereist een tijdige start die de snelheid van inburgering borgt,
uitgaat van maatwerk en een kwalitatief en integraal aanbod kent waarbij het leren van de
Nederlandse taal en (arbeid)participatie gecombineerd worden aangeboden.
Gemeenten krijgen (weer) een centrale rol door regie te voeren op de uitvoering van de
inburgering waarbij inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk blijven voor het voldoen aan
de inburgeringsplicht, het behalen van het inburgeringsexamen.
Op 24 april 2020 zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een akkoord gekomen over de financiële
en inhoudelijke kaders van de nieuwe Wet inburgering. De financiële implicaties, uit de mei
circulaire 2020, zijn vertaald en inzichtelijk gemaakt, zie hoofdstuk 4.3 van onderhavige nota.

Leeswijzer
Onderhavige beleidsnota ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’ beschrijft wat
de gemeente Ouder-Amstel vanaf juli 2021 voor ogen heeft met de nieuwe aanpak. Deze
aanpak zal via een pilot van december 2020 tot mei 2021 worden getest om hierna,
eventueel met wijzigingen, te worden geïmplementeerd en geborgd zodat per 1 juli 2021
volgens de nieuwe aanpak ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’ wordt
gewerkt.
Hierbij zijn de hoofdlijnen van de ‘Veranderopgave inburgering’ (VOI) zoals bekendgemaakt
door SZW2 als uitgangspunt gehanteerd. In hoofdstuk 1 staan de uitgangspunten en ambities
beschreven. In hoofdstuk 2 staat globaal de nieuwe aanpak beschreven en in hoofdstuk 3
staat de uitwerking van de nieuwe aanpak.
Hoofdstuk 4 beschrijft de organisatiestructuur en de financiën. In hoofdstuk 5 staan de
prestatie-indicatoren genoemd en is een planning opgenomen.
De bijlagen bestaan uit een lijst van organisaties, bedrijven en instellingen die een actieve
bijdrage hebben geleverd aan onderhavige nota en is tevens al een voorzet gegeven
waaraan het curriculum van de nieuwe Wet inburgering moet voldoen.

In de kamerbrieven van respectievelijk 2 juli 2018, 23 oktober 2018, 15 februari 2019, 25 juni 2019,
14 november 2019 en 23 maart 2020 (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naarnederland/inburgeren-in-nederland/tijdlijn-veranderopgave-inburgering-voi) .
2
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1. Uitgangspunten
Uitgangspunt is dat de effectiviteit en doelmatigheid van de inburgering moet worden
vergroot en dat de inburgering in dienst moet komen te staan van zo snel mogelijk
participeren, bij voorkeur via (betaald) werk. Gemeenten krijgen in het nieuwe stelsel de
regie over de uitvoering van de inburgering, inclusief de handhaving. Gemeenten krijgen de
opdracht om een ‘brede intake’, inclusief een leerbaarheidstoets3, af te nemen die is gericht
op zowel inburgering als (arbeid)participatie. De uitkomsten worden vastgelegd in een
persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Gemeenten worden verantwoordelijk voor
de inkoop van inburgeringscursussen bij de door hen geselecteerde aanbieders.
Het nieuwe stelsel gaat uit van drie voorgeschreven leerroutes:
1. B1-Route: veruit de grootste groep inburgeraars zal de B1-Route volgen. Binnen de
nieuwe inburgeringswet is de taaleis verhoogd van niveau A24 naar B1. Indien
noodzakelijk is het mogelijk om op een aantal onderdelen af te schalen naar een
lager taalniveau. Ook wordt inburgering gecombineerd met participatie, zoals
(vrijwilligers)werk.
2. Onderwijsroute: voor jongeren tot 28 jaar. Gericht op het behalen van een
startkwalificatie5. Inburgeraars studeren af op taalniveau B1.
3. De Z-route (zelfredzaamheidsroute): is voor inburgeraars met een lage leerbaarheid
voor wie de B1 route of Onderwijsroute buiten bereik liggen. Deze route wordt niet
afgesloten met een examen, maar is volbracht na een eindgesprek met de gemeente
en het behalen van een minimale urennorm van 1.600 uur.
De leerroute wordt individueel vastgesteld in het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Dit
plan is een persoonlijk programma voor het leren van taal in combinatie met werk,
vrijwilligerswerk, studie of stage
Verantwoordelijkheid gemeenten
-

-

Maatschappelijke begeleiding: praktische begeleiding in de eerste fase.
Bijvoorbeeld begeleiding bij de verhuizing van AZC naar de gemeente, kennismaking
met de lokale samenleving, gericht op het versterken van de zelfredzaamheid en
participatie.
Ontzorgen van statushouders*: de eerste zes maanden een ontzorgend stelsel
bieden. Dit wordt opgenomen als verplichting in de Participatiewet. Gemeenten
betalen tijdens deze periode de vaste lasten, tevens wordt er scholing geboden om
de inburgeringsplichtigen (financieel) zelfredzaam te maken.

Op termijn kunnen gemeenten, nadat de werking van de toets als onderdeel van de ‘brede intake’ is
onderzocht, onder voorwaarden de leerbaarheidstoets zelf afnemen.
4 Taalniveau A2: Mensen die A2 niveau hebben, begrijpen korte eenvoudige teksten. Zij zijn in staat
om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een advertentie of een menukaart. Taalniveau
B1: Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte
woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken hebben.
Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.
* Nieuwe taak voor gemeenten
3

Startkwalificatie: Een startkwalificatie is volgens de Nederlandse overheid het minimale
onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland.
Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.
5
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-

Brede intake*: wordt afgenomen door de gemeente, bij voorkeur al op het AZC. De
brede intake dient een zo compleet mogelijk beeld te geven van de startpositie en
ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar. Vast onderdeel van de ‘brede intake’,
voorgeschreven door SZW, is het afnemen van een leerbaarheidstoets.

-

Plan Inburgering en Participatie (PIP)*: de ‘brede intake’ markeert het startpunt van
de inburgeraar waarin wordt bepaald welke van de drie leerroutes gevolgd gaat
worden. Dit moet resulteren in een persoonlijk plan: Plan Inburgering en Participatie
(PIP). Dit plan wordt opgesteld voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers en dient
binnen 10 weken te zijn vastgesteld. Dit plan is maatwerk: een persoonlijk programma
voor het leren van taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage.

-

Voortgang inburgering*: het (tussentijds) monitoren van de ontwikkelingen en
vorderingen van de uitvoering van het PIP en waar nodig bijsturen.

-

Inburgeringsaanbod*: gemeenten krijgen de wettelijke plicht om
inburgeringsplichtige asielstatushouders tijdig een inburgeringsaanbod te bieden,
analoog aan en in combinatie met de drie (voorgeschreven) routes. Dit geldt niet voor
gezinsmigranten en overige migranten. Dat zijn bijvoorbeeld reguliere migranten die
in Nederland komen werken en inburgeringsplichtig zijn. Deze groep krijgt wettelijk
een beperkt ondersteuningsaanbod te weten de Module Arbeidsmarkt en Participatie
en het Participatieverklaringstraject.

-

Gemeentelijke samenwerking: de relatief beperkte omvang van de doelgroep in de
gemeente Ouder-Amstel betekent een groot beslag op expertise en specialistische
capaciteit. Reden voor de gemeente Ouder-Amstel om ook bovenlokaal en regionaal
de samenwerking op te zoeken en aan te kunnen haken bij het inburgeringsaanbod
van Amsterdam

-

Kwaliteit van het inburgeringsaanbod*: gemeenten krijgen de plicht om een
inburgeringsaanbod te doen dat aansluit bij de (3) leerroute(s) en andere elementen
die in het PIP zijn vastgelegd. De kwaliteit van dit aanbod is geborgd via het keurmerk
inburgering6. Gemeenten mogen alleen inburgeringscursussen inkopen met dit
keurmerk.
Voor taalschakeltrajecten geldt dat deze aan de norm van de Wet educatie en
beroepsonderwijs (WEB) moeten voldoen.

-

Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP): Binnen de MAP brengt de
inburgeringsplichtige de eigen competenties en arbeidsmarktkansen in beeld via
werkervaringsstages, vrijwilligerswerk of betaald werk.

-

Participatieverklaringstraject (PVT): het PVT bestaat voor alle
inburgeringsplichtigen uit twee onderdelen:
1. Inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving, specifiek de
lokale samenleving.
2. Ondertekenen van de participatieverklaring, bereidheid en betrokkenheid om
actief aan de Nederlandse samenleving een bijdrage te leveren.

-

Ontheffing inburgeringsplicht: gemeenten kunnen inburgeringsplichtigen wijzen op
de mogelijkheid, via DUO7, om ontheffing te krijgen van de inburgeringsplicht.

Keurmerk Inburgering: Stichting Blik op Werk is binnen het huidige inburgeringsstelsel houder van
het ‘keurmerk inburgering’ en toetst (audit) of cursusinstellingen aan de normen voldoen.
7 DUO: Dienst Uitvoering Onderwijs.
6
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Ontheffing kan onder de nieuwe wet alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. De Z-route
die gericht is op zelfredzaamheid is bedoeld om zoveel mogelijk mensen wel de kans
te geven een inburgeringstraject te voltooien.
-

Handhaving: De gemeente heeft de taak om de voortgang van de inburgering te
monitoren en kan bij verwijtbaar gedrag een (bestuurlijke) boete op leggen. Dit kan
bijvoorbeeld bij frequente ongeoorloofde absentie.

Figuur 1.0: Schematische weergave nieuwe Wet inburgering 1 juli 2021

Bron: SZW

Doelgroep
Met de invoering van de nieuwe Wet inburgering krijgt de gemeente Ouder-Amstel de regie
op de inburgering en wordt de groep nieuwkomers waarvoor de gemeente verantwoordelijk
groter. Doelgroep zijn vreemdelingen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor
een niet tijdelijk doel. Dit zijn:
o
o
o

Asielstatushouders en hun familie of gezinsleden
Gezins- en overige migranten
Turkse nieuwkomers (vanaf 1 mei 2020)8

In onderstaande tabel is de minimale dienstverlening opgenomen in het kader van de nieuwe
Wet inburgering en tevens een vergelijk met de huidige aanpak.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/10/vanaf-dit-voorjaar-verplicht-inburgeren-voorturkse-asielstatushouders
8
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Tabel 1.0: Aanbod dienstverlening huidige Wet inburgering en nieuwe Wet inburgering en doelgroepen per 1-7-2021

Aanbod
dienstverlening
Huidige Wet
inburgering
Voorinburgering op het
AZC
Maatschappelijke
begeleiding
Leenstelsel
inburgeringstraject
(DUO)
DUO handhaving
inburgeringsplicht
Begeleiding bij
inburgering via een PPP

Oriëntatie Nederlandse
Arbeidsmarkt (ONA)
PVT
Begeleiding bij reintegratie

Aanbod dienstverlening
Nieuwe Wet inburgering
per 1-7-2021
Voorinburgering op het AZC

Asielstatushouders
en hun familie en
gezinsleden per 1-72021
X

Maatschappelijke
begeleiding
Keuze uit 3 leerroutes
(inburgeren op maat)

X

(Financieel)Ontzorgen

X

DUO handhaving
inburgeringsplicht
Begeleiding bij inburgering
(brede intake,
(leerbaarheidstoets), PIP,
voortgangsgesprekken,
etc.)
Alfabetisering (voor zover
opgenomen in het PIP)
Module Arbeidsmarkt en
Participatie
Participatieverklaringstraject
In het PIP opgenomen
afspraken over participatie
(gecombineerde aanpak
gericht op werk)

X

Gezins- en
overige
migranten per
1-7-2021

X

X

X

X
X

X

X
X

X

Bron: Ministerie van SZW

Hieronder treft u de relevante data aan van de gemeente Ouder-Amstel. De data omvat de
gemeentelijke taakstelling aangevuld met gezinsherenigers.

Tabel 2.0: Aantal inburgeringsplichtigen Ouder-Amstel 2018-2019

Gemeenten

OuderAmstel

Statushouder
s, familie- en
gezinsleden
2018
23 (12 volw)

Statushouders
, familie- en
gezinsleden
2019
11 (7 volw)

Taakstelling
2020
11

Gezins
migranten
Peildatum 1-10-2018 tot
1-01-2020
6 (2019)

Bron: gemeente Ouder-Amstel
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2. De nieuwe aanpak
2.1

Gecombineerde benadering

Met de aanpassing van het inburgeringsstelsel wil het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid bevorderen dat inburgeraars zo snel mogelijk aan het werk kunnen én het
vereiste taalniveau (B1) behalen. Gemeenten krijgen de regie en mogelijkheden om
participatie en inburgering op een efficiënte en effectieve wijze te organiseren. De inhoud
van het huidige inburgeringsexamen blijft in het nieuwe stelsel ongewijzigd9. Analoog aan de
‘nieuwe route’10 is de inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk voor zijn/haar inburgeringen (arbeid)participatie-traject.
Om een snelle start van inburgering en (arbeid)participatie te bevorderen start de gemeente
Ouder-Amstel al vanaf het AZC, vanuit de asielopvang naar de woongemeente, met het
inzetten van de dienstverlening11 . De tijd in de opvang wordt zo optimaal mogelijk benut
omdat er daar al wordt gestart met een ‘brede intake12’. Indien noodzakelijk wordt (opnieuw)
een leerbaarheidstoets gedaan waardoor de gemeente inzicht krijgt in de startpositie,
ontwikkelmogelijkheden en leerbaarheid van de inburgeraar en het (gewenste)
vervolgtraject.
De ‘brede intake’ resulteert in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). De
inburgeringsplichtige is hier in eerste instantie zelf voor verantwoordelijk. In het PIP wordt
voortgebouwd op de taak die de gemeente heeft in het kader van de Participatiewet. Dat zijn
handhaven medewerkingsplicht, handhaven van de taaleis en uitvoering geven aan de
tegenprestatie.
Einddoel is dat inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk op eigen kracht kunnen deelnemen
aan de samenleving, bij voorkeur via (betaald) werk. De inburgeraar wordt ondersteunt door
het aanbieden van een kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en passend
inburgeringsaanbod met een duaal karakter. Als er onvoldoende geschikte banen zijn dan
wordt gezocht naar geschikt vrijwilligerswerk om zo de aanwezige talenten, competenties,
kwaliteiten en vaardigheden optimaal te benutten en te ontwikkelen. De klantmanager
monitort voortdurend de kwaliteit van het aanbod en de voortgang van de inburgeraar. Er
wordt maatwerk geleverd: rekening gehouden met persoonlijke factoren, behoeften en
belemmeringen (bijvoorbeeld eventuele zorg voor kinderen en werktijden).

Het examen bestaat uit zeven onderdelen: spreken, luisteren, schrijven, lezen, Kennis van de
Nederlandse Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en het
Participatie Verklarings Traject (PVT).
10 De ‘nieuwe route’: Zorgt voor hernieuwd eigenaarschap over de situatie en de oplossingen bij alle
betrokkenen samen. Het is een kanteling in denken, organiseren en doen die leidt tot een
gelijkwaardige samenwerking tussen cliënt en organisatie, inwoners en overheid, leefwereld en
systeemwereld.
11 Dienstverlening AZC bestaat uit: Nederlandse taal, Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM),
inzicht in softskills & hardskills, leerbaarheidstoets en een klantprofiel vergunninghouder
(persoonlijke gegevens, familiegegevens, statusgegevens, inburgeringsgegevens, educatieve
gegevens, diploma vergelijking, taalvaardigheid, onderwijsgegevens, arbeidsgegevens,
werkervaring, C.V., zelfwerkzaamheid, etc.
12 ‘Brede intake’: Een van de verplichte onderdelen is de leerbaarheidstoets. Daarnaast dient (in) zicht
verkregen te worden op de volgende onderwerpen/context: opleiding, werkervaring en/of
vrijwilligerswerk, praktische competenties, werknemersvaardigheden, taalniveau,
motivatie/interesses, mate van zelfredzaamheid, digitale vaardigheden, gezinssituatie, mentale
gezondheid, sociaal netwerk.
9
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Voor inburgeringsplichtigen die via onderwijs hun inburgeringsplicht gaan vervullen worden
efficiënte schakelprogramma’s ingericht, in (toekomstige) kansrijke sectoren, met een
doorlopende leerlijn richting regulier vervolgonderwijs. Daarnaast kunnen werk-leer-trajecten
worden ingezet, waar inburgeringsplichtigen voorschakelen op een (toekomstig) kansrijk
beroep. Voor inburgeringsplichtigen die de zelfredzaamheidroute volgen, biedt de gemeente
Ouder-Amstel passende maatwerktrajecten, waarbij eventueel ook gebruik wordt gemaakt
van aanpalende dienstverlening (zoals Wmo en GGZ).

2.2

Ontzorgen

Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen
deelnemen aan de samenleving. In de praktijk blijken veel inburgeringsplichtigen moeite te
hebben om overzicht te houden op hun financiën en administratie. Met de invoering van het
nieuwe stelsel in juli 2021 krijgt de gemeente de opdracht om alle inburgeringsplichtigen (met
een Participatiewet-uitkering) de eerste zes maanden verplicht te ontzorgen. Hieronder wordt
verstaan dat de gemeente in deze periode de vaste lasten (bijvoorbeeld huur,
zorgverzekering, gas/water/licht en telefoonkosten) automatisch inhouden op de uitkering.
De inburgeringsplichtige ontvangt het restant van de uitkering en toeslagen (zorgtoeslag,
huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en toeslag partner). Afspraken over
het ontzorgen, inclusief (vrijwillig) budgetbeheer, training financiële zelfredzaamheid,
financiële digitale vaardigheden (door bijvoorbeeld. Stichting Lezen & Schrijven, OBA
Ouderkerk en Duivendrecht), worden vastgelegd in het persoonlijk Plan Inburgering en
Participatie. Indien noodzakelijk en gewenst kan het ontzorgen met zes maanden worden
verlengd.
Naast het preventief inhouden van de vaste lasten zet de gemeente parallel hieraan in op:




Het vergroten van de vaardigheden van inburgeringsgerechtigden om financieel
zelfredzaam te worden en te blijven;
Een modulair trainingsaanbod, verplicht en vrijwillig, op het terrein van financiële en
digitale vaardigheden, budgettraining; en
Het optimaliseren van de samenwerking met ketenpartners op het terrein van
preventie van schulden, schuldhulpverlening.

De nieuwe aanpak kent de navolgende doelstellingen:
o
o
o

o
o
o
o
o

Het ontwikkelen van een, in de praktijk getoetste, integrale nieuwe aanpak middels
een pilot van december 2020 tot mei 2021
Het daadwerkelijk in uitvoering brengen van de nieuwe integrale aanpak en het
monitoren van de opbrengsten en resultaten
80% van alle inburgeringsplichtigen is binnen 6 maanden na huisvesting in de
gemeente Ouder-Amstel gestart met een integraal aanbod: het leren van de (vak)taal
of het volgen van een opleiding altijd gecombineerd met (betaald) werk
Een heldere structuur en eenduidige taakopvatting, rolafbakening en
verantwoordelijkheidsverdeling binnen de gemeente en met ketenpartners.
Een eenduidige procesinrichting, procesbeschrijving en inrichting van het
cliëntvolgsysteem, inclusief formats, sjablonen, begrippenkader.
Zoveel mogelijk eenduidige handelings- en gedragsvaardigheden en bijbehorende
cultuur van de uitvoerende medewerkers
Een eenduidige registratie
Het genereren van valide cijfers voor t.b.v. de maand-, kwartaal-, sturings- en
verantwoordingsrapportages
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o

Het geautomatiseerd aanleveren van gegevens aan derden (Ministerie, CBS,
Inlichtingenbureau, SRG,)

3. Uitwerking nieuwe aanpak
Het vorige hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten van de nieuwe Wet inburgering per 1 juli
2021 en wat de gemeente Ouder-Amstel beoogt met de regierol. Dit hoofdstuk geeft weer
welke (tussen)stappen de gemeente Ouder-Amstel tot de start van de nieuwe Wet
inburgering gaat zetten. Deze stappen zijn enerzijds bedoeld als opstap richting de nieuwe
Wet inburgering en anderzijds om alvast, via een pilot van december 2020 tot mei 2021, de
nieuwe aanpak in de praktijk te beproeven.

3.1

‘Brede intake’

De start van de dienstverlening begint in het AZC: voorinburgering. De ingezette
dienstverlening13 vanuit het AZC wordt meegenomen en benut waardoor hiermee de
snelheid van het integratieproces wordt bevorderd.

Figuur 2.0: Schematische weergave voorinburgering AZC

Hierna zal op gestructureerde en gevalideerde14 wijze een start worden gemaakt met de
‘brede intake’ waarbij aandacht is voor alle leefdomeinen. Tevens worden de
inburgeringsplichtigen geïnformeerd over de wijze waarop zij de komende acht weken, de
Dienstverlening AZC bestaat uit: Nederlandse taal, Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM),
inzicht in softskills & hardskills, leerbaarheidstoets en een klantprofiel vergunninghouder
(persoonlijke gegevens, familiegegevens, statusgegevens, inburgeringsgegevens, educatieve
gegevens, diploma vergelijking, taalvaardigheid, onderwijsgegevens, arbeidsgegevens,
werkervaring, C.V., zelfwerkzaamheid, etc.
14 Gevalideerde methode: Er dient een keuze gemaakt te worden uit de navolgende gevalideerde
methoden: Dariuz, CompetenSYS, Match-care en NOA-VU (PPS-V).
13
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kennismakingsperiode, geleidelijk aan een eigen Plan Inburgering en Participatie (PIP)
werken. De kennismakingsperiode is bedoeld om een goed (in)zicht te krijgen op het
taalniveau, de leerbaarheid, competenties, vaardigheden, kwaliteiten en de motivatie van de
inburgeringsplichtige. Tijdens de kennismakingsperiode wordt tevens een start gemaakt met
het verwerven van (vak)taal, toekomstige beroepskeuzen en krijgen inburgeringsplichtigen
uitleg over de nieuwe aanpak. Het resultaat van de kennismakingsperiode is een individueel
‘Plan Inburgering en Participatie (PIP).
Gedurende de kennismakingsperiode wordt gewerkt aan een instrumentarium ‘brede intake’
inclusief leerbaarheidstoets: instrumenten die ingezet kunnen worden om het klantbeeld op
onderdelen inzichtelijk te krijgen zijn:
-

Zicht op competenties, vaardigheden en kwaliteiten (assessment, beroepskeuze,
etc.)
Zicht op lichamelijke conditie: gezondheid, individueel psychodiagnostisch onderzoek
(IPO), sociaal medisch advies inclusief belastbaarheid onderzoek
Zicht op een realistisch beroepsbeeld via bedrijfsbezoeken, stages, etc.

Tijdens de pilotfase december 2020 tot mei 2021, wordt gaandeweg naar behoefte het
instrumentarium aangepast of uitgebreid.

3.2

Plan Inburgering en Participatie (PIP)

De uitkomsten van de gevalideerde brede intake, waaronder het afnemen van een digitale
onafhankelijke vragenlijst (gevalideerde ‘Dariuz Wegwijzer’, PPS-V15, CompetenSYS, of
Match-care), wordt door iedere inburgeringsplichtige, vastgelegd in een Plan Inburgering en
Participatie (PIP). De gewenste inhoud van dit plan en het werkproces worden gedurende de
pilotfase, december 2020 tot mei 2021, ontwikkeld, ingericht en vastgesteld.
Figuur 3.0: Schematische weergave PIP

15

PPS-V (NOA): De Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-V) helpt bij het objectief in kaart
brengen van de opleiding, werkervaring, taalniveau, leerbaarheid en mogelijke kansen en
belemmeringen van statushouders/ vluchtelingen bij het betreden van de Nederlandse
arbeidsmarkt.
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3.3

Duale trajecten

In het nieuwe stelsel staat inburgering in dienst van zo snel mogelijk participeren, bij
voorkeur via (betaald) werk. Het leren van de taal wordt altijd gecombineerd met een
(betaalde) vorm van werk. De gemeente Ouder-Amstel is in het nieuwe stelsel zowel
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet als de nieuwe Wet inburgering. In
de praktijk betekent dit dat beide doelstellingen effectief met elkaar moeten worden
verbonden. Deze tweeledige doelstelling ligt ten grondslag aan de integrale begeleiding die
de gemeente Ouder-Amstel beoogt in de drie te ontwikkelen duale inburgeringsroutes.
De huidige groep inburgeringsplichtigen wordt niet in het nieuwe stelsel meegenomen. Ook
zal er geen overgangsregeling komen. Echter de gemeente Ouder-Amstel zal tijdens de
pilotperiode, december 2020 tot mei 2021, deze groep wel meenemen in de nieuwe aanpak.
Het is een gemiste kans voor de gemeente Ouder-Amstel om de aanwezige talenten niet ten
volste te benutten. Bovendien kost het de gemeente op de lange termijn veel meer als nu
niet wordt geïnvesteerd in een gecombineerde aanpak voor de huidige groep
inburgeringsplichtigen. Er wordt in de pilot gewerkt in de geest van het nieuwe
inburgeringsstelsel.

3.4

Inburgeringsroutes

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe Wet inburgering zijn de drie voorgeschreven
leerroutes. Hoewel verschillend van opzet en doelstelling geldt voor alle drie de leerroutes
dat deze een duaal karakter moeten hebben waarbij inburgering en (arbeids)participatie
elkaar aanvullen en versterken.
De gemeente Ouder-Amstel werkt in regionaal verband, met het Regionaal Werkbedrijf
Groot Amsterdam, samen op het terrein van inkoop- en aanbesteding van de drie leerroutes
en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).
Figuur 4.0: Schematische weergave Inburgeringsroutes

3.5

Preventief financieel ontzorgen

Gedurende de pilotfase zal er tevens geëxperimenteerd worden met preventief financieel
ontzorgen. Hiermee wordt alvast voorgesorteerd op het verplichtend karakter van financieel
ontzorgen in het nieuwe stelsel. Omdat duidelijk is dat ook de huidige groep
inburgeringsplichtigen moeite heeft om aan hun financiële en administratieve verplichtingen
te voldoen zal op basis van een persoonlijke machtiging een start worden gemaakt met
14
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preventief financieel ontzorgen. Naast het preventief inhouden van de vaste lasten (huur,
zorgverzekering, gas/water/licht, telefoonkosten, etc.) op de Participatiewet-uitkering voor de
duur van zes maanden bestaat er ook de mogelijkheid voor preventief budgetbeheer. Dit
betekent dat het volledige inkomen wordt beheerd door de gemeente (of een derde partij).
Inburgeringsplichtigen krijgen begeleiding om op termijn zelf weer (een deel van) hun
administratie en financiën op te kunnen pakken.

3.6

Communicatie en informatievoorziening

Een belangrijk onderdeel bij de integratie en participatie van inburgeringsplichtigen is de
communicatie en informatievoorziening. De huidige communicatie en informatievoorziening
richting inburgeringsplichtigen wordt zeer versnipperd aangeboden. Gedurende de pilotfase
zal de mogelijkheid worden verkend voor een modulair voorlichtings- en
informatievoorzieningsprogramma, inclusief ‘wegwijsgids’ voor statushouders en sociale
kaart waarbij partners in de inburgeringsketen nauw worden betrokken.

3.7

Optimaliseren van de uitvoering

De werkwijze tijdens de pilotfase kan gekenschetst zal gaan om het steeds om bijsturen en
het doen van aanpassingen. De nieuwe aanpak kent een actieve en activerende benadering
gericht op veel persoonlijke contactmomenten, een gecombineerde aanpak, taal verwerven
in combinatie met werk, waarbij het vergroten van het ‘doen-vermogen’16 voorop staat.
In de nieuwe aanpak wordt het ‘doen-vermogen’ van de inburgeringsplichtige gestimuleerd,
o.a. doordat de inburgeringsplichtige zelf, met ondersteuning een eigen Plan Inburgering en
Participatie (PIP) maakt. Daarbij is het essentieel om vooral die interventies te plegen die
effect hebben op het vergroten en consolideren van de leerbaarheid en het ontwikkel- en
arbeidspotentieel van de inburgeringsplichtige.
Dit betekent dat gedurende de pilotfase, december 2020 tot mei 2021, de nieuwe aanpak
‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’ op basis van in de praktijk bewezen
effecten wordt aangepast. De nieuwe aanpak is niet in beton gegoten en zal steeds worden
aangepast, inclusief de bedrijfsvoering, aan de meest recente ervaringen en
(wetstechnische) ontwikkelingen.

16

‘Doen-vermogen’: Zie bijlage 2.
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3.8

Dienstverlening nieuwe stelsel

Tabel 4.0: Dienstverlening nieuwe stelsel
Dienstverleningsactiviteiten
Invullen taakstelling huisvesting
Vloeiende overgang AZC nieuwe
woongemeente
Start ‘brede intake’ en leerbaarheidstoets
Experimenteren met een gevalideerde brede
intake

Maatschappelijke begeleiding
Plan Inburgering en Participatie (PIP)

Voortgang inburgering

Samenwerken binnen Regionaal Werkbedrijf
Groot Amsterdam op het terrein van inkoop en
aanbesteding drie leerroutes en eventueel de
Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
Gemeentelijke samenwerking
Participatieverklaringstraject (PVT)
Inburgering wordt een integraal onderdeel van
de (uitvoering) van de Participatie(wet), inclusief
ontheffing inburgeringsplicht en
handhavingstaken
Financieel ontzorgen
Toezicht kwaliteit inburgeringsaanbod

Analoog aan het huidige beleid
Start op het AZC. Zie figuur 2.0 Voorinburgering
en effectief benutten informatie en kennis, zie
pagina 13
In 2020, middels een pilot, starten met de ‘brede
intake’ en leerbaarheidstoets:
- Kennismakingsperiode *8 weken
- Inkoop gevalideerde methode
- Aanpassen bedrijfsvoering (formats,
Suite.)
- Training klantmanagers (vakmanschap
en integraal werken)
Wordt werkende weg herzien
In 2020, middels een pilot, starten met een PIP
- Aanpassen bedrijfsvoering (formats,
Suite)
- Training klantmanagers (vakmanschap
en integraal werken)
- Aanpassen instrumentarium
In 2020 en 2021, middels een pilot, (tussentijds)
monitoren van de ontwikkelingen en vorderingen
van de uitvoering van het PIP en waar nodig
bijsturen
Continu 2020, zie bijlage voor het voorlopig
curriculum
Continu 2020
Wordt werkende weg herzien en geïncorporeerd
Nader afstemmen met beleids- en
kwaliteitsmedewerker participatie
Scenario verkennen:
eigen beheer versus inkoop
Kwaliteitsmedewerker
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4. Samenwerking en financiën
4.1

Samenwerking

Vanwege de relatief beperkte omvang van de doelgroep is samenwerking in de regio
noodzakelijk. Om de ondersteuning effectief en efficiënt te laten zijn is het gewenst de
dienstverlening lokaal te organiseren. Hieronder een globaal overzicht van partijen met wie
en op welke onderwerpen er wordt samengewerkt.
Publieke samenwerking
AZC / COA

GGD Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Afdeling Samenleving Ouder-Amstel
Duo+
Inkomensondersteuning / Sociaal Loket

Beleid Ouder-Amstel en Duo+

Duo+
Werkgeversservicepunt Groot Amsterdam
Wmo
Private samenwerking
Coherente
AM Match / Sociale Firma
Onderwijsinstellingen
Woningbouwcorporatie
Stichting Vluchtelingenwerk

17

Onderwerpen
- Voorlichting aan inburgeringsplichtigen,
benutten informatie en kennis vanuit het
COA, afbakening van rollen, taken en
afspraken over gezamenlijke
inspanningen AZC-periode
(voorinburgering)
- TVS17
- Gezondheidsvraagstukken
- Psychosociale begeleiding
- Monitor gezondheid
- Toezicht op de gemeentelijke
taakstelling huisvesten statushouders
- Realiseren taakstelling huisvesten
- Verstrekken uitkering
- Financieel ontzorgen (6 maanden)
- Schuldpreventie
- Gemeentelijke schuldhulpverlening
- Budgetbeheer
- Inzet minimabeleid
- Curriculum ‘brede intake’ inclusief
leerbaarheidstoets
- Participatieverklaringstraject (PVT) en
Module Arbeidsmarkt en Participatie
(MAP)
- Handhaving
- Inzet klantmanagers re-integratie
- Inzet klantmanagers inkomen
- Aanbodgericht matchen
- Gerichte campagne voor een inclusieve
arbeidsmarkt en diversiteitsbeleid
- Inzet maatwerkvoorzieningen
Onderwerpen
- Taalmaatjes
-

Schakeltrajecten met als resultaat
betaald werk
Creëren werkgelegenheid
Taalaanbod
Onderwijsroute inclusief stage
Schakeltrajecten inclusief stage
Huisvesting
Inclusieve samenleving
Voorlichting, informatie en advies
Maatschappelijke begeleiding
PVT

TVS: Taakstelling Volg Systeem. COA en gemeenten delen informatie over statushouders via het
Taakstellingvolgsysteem (TVS). Gemeenten kunnen hierop inloggen voor actuele informatie over de
statushouders die zij gaan huisvesten.
17
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Stichting Lezen & Schrijven

-

Taal- rekenen en digitale vaardigheden
Laaggeletterdheid op de werkvloer
Toolkit empowerment
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4.2

Financiën

Op 24 april 2020 zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een akkoord gekomen over de financiële
en inhoudelijke kaders van de nieuwe Wet inburgering.
In onderstaande tabel zijn de budgetten opgenomen die via een ‘specifieke uitkering’
uitgekeerd worden aan de gemeente Ouder-Amstel. De budgetten dienen aangewend te
worden voor inburgeringsvoorzieningen die een bijdrage leveren aan het voldoen van de
inburgeringsplicht (dus binnen 3 jaar het inburgeringsexamen behalen): leerroute,
maatschappelijke begeleiding, PVT, MAP, en de inzet van tolken.
Tabel 5.0: Specifieke uitkering Inburgering

Gemeente Ouder-Amstel
Decentrale uitkering
verhoging taalniveau
statushouders
(ondertussengelden)
Extra middelen
regeerakkoord Structurele
middelen nieuwe Wet
inburgering
Incidentele invoeringskosten
nieuwe Wet inburgering
Bovenstaande middelen
worden in één bedrag
uitgekeerd
Totaal

2020
15.710

2021

2022

2023

2024

27.704

21.391

47.541

52.301

52.301

43.414

21.391

47.541

52.301

52.301

Bron: Meicirculaire 2020.

Het streven is dat de uitvoering budgetneutraal wordt uitgevoerd. Indien blijkt dat het budget
niet toereikend is zal dit via de VNG worden aangekaart bij het Rijk.
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5. Prestatie indicatoren en planning
5.1

Prestatie indicatoren

Hieronder staan de prestatie indicatoren voor het realiseren van de beleidsdoelen van
onderhavige nota.
Prestatie indicatoren
Percentage van alle inburgeringsplichtigen dat binnen 6 maanden na huisvesting in de
gemeente Ouder-Amstel gestart is met een integraal aanbod: het leren van de (vak)taal of
het volgen van een opleiding gecombineerd met (betaald) werk.
Percentage van de inburgeringsplichtigen dat participeert naar vermogen, bij voorkeur via
(betaald) werk, binnen 12 maanden instroom in de bijstand.
Gemiddeld minimaal een 7,0 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder
vertegenwoordigers die samenwerken binnen de Sociale Alliantie Ouder-Amstel.
Gemiddeld minimaal een 7,0 scoren in het tevredenheidsonderzoek onder
inburgeringsplichtigen die deelnemen aan de nieuwe aanpak.

5.2

Planning

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste onderwerpen in een planning uitgeschreven.

Onderwerp
Bespreken concept
beleidsplan ‘Investeren in
Inburgeren, Integreren en
Participeren’
Draagvlak Adviesraad
Sociaal Domein
Bestuurlijke besluitvorming
beleidsplan ‘Investeren in
Inburgeren, Integreren en
Participeren’
Besluitvorming beleidsplan
‘Investeren in Inburgeren,
Integreren en Participeren’
Besluitvorming beleidsplan
‘Investeren in Inburgeren,
Integreren en Participeren’
Start pilot
Interactieve kwantitatieve en
kwalitatieve monitoring
beleidsplan ‘Inburgeren,
Integreren en Participeren’
Inkoop instrumentarium:
3 Leerroutes en Module
Arbeidsmarkt Participatie
(MAP)

Besluitvorming
Stuurgroep

Wanneer
Juli 2020

Presentatie
Adviesraad Sociaal
Domein
College B & W

September
2020
Oktober 2020

Afhankelijk van de
Coronamaatregelen

Commissie

December
2020

Afhankelijk van de
Coronamaatregelen

Raad

November
2020

Afhankelijk van de
Coronamaatregelen

Projectteam

December
2020
December
2020 tot mei
2021

Afhankelijk van de
Coronamaatregelen
Afhankelijk van de
Coronamaatregelen

september december 2020

Regionale samenwerking
t.b.v. leerroutes en Module
Arbeidsmarkt Participatie
(MAP).
Meeliften met inkoop- en
aanbestedingsprocedure
Regionaal Werkbedrijf Groot
Amsterdam

Projectteam

Projectgroep
Regionaal
Werkbedrijf Groot
Amsterdam

Risico / Resultaat
Akkoord met de inhoud van het
concept beleidsplan ‘Investeren
in Inburgeren, Integreren en
Participeren’
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Besluitvorming en vaststellen
inkoop instrumentarium en
verordeningen

College B & W

Februari 2021

Besluitvorming en vaststellen
verordeningen
Besluitvorming en vaststellen
verordeningen
Evaluatie Pilot‘ Investeren in
Inburgeren Integreren en
Participeren’

Commissie

Maart 2021

Raad

April 2021

Projectteam

Mei 2021
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Bijlage 1: Begrippenkader
Asielzoeker

Gezinsmigrant
Inburgering

Inburgeringsplichtigen
Integratie

Participatie

Re-integratie
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Een vreemdeling die zijn land verlaten heeft
en bij de Nederlandse overheid een
asielaanvraag indient. Zodra de IND18
beslist dat de persoon in eigen land
daadwerkelijk vervolgd zou kunnen worden
krijgt hij/zij een asielvergunning. Vanaf dat
moment wijzigt de status van de persoon
van vluchteling naar statushouder.
Partner of kind(eren) die overkomen naar
Nederland om zich bij familie te voegen.
Een interactief proces waarbij de overheid
een specifiek programma aanbiedt, dat
vreemdelingen enerzijds laat wennen aan
een nieuwe sociale omgeving, de
Nederlandse taal leert en normen en
waarden en er anderzijds toe bijdraagt dat
de samenleving die personen als
volwaardige burgers gaat erkennen, met als
doel een volwaardige participatie van die
personen in de samenleving.
Dit zijn personen, statushouders en
gezinsmigranten, die binnen 3 jaar de
inburgering moeten halen.
Het opnemen in en volwaardig deel uit
maken van de Nederlandse en lokale
samenleving. Belangrijk is dat dit van beide
kanten komt. Elementen die integratie
bevorderen zijn huisvesting, taal,
gezondheid, deelname aan inburgering,
werk, opleiding, meedoen aan
maatschappelijke activiteiten,
sport- en verenigingsleven, bezoek
buurthuis, deelnemen aan ouderavonden
op school en aan activiteiten op school
waar kinderen van nieuwkomers onderwijs
krijgen en deelname aan culturele
activiteiten. Het openstellen van de
samenleving (directe omgeving, buurt, wijk,
stad/dorp, school- en werkomgeving,
vereniging, buurthuis, wijkcentrum etc.).
Actieve deelname aan de samenleving door
middel van (vrijwilligers)werk, opleiding,
maatschappelijke activiteiten. Doelstelling
van de Participatiewet is om mensen met
arbeidsvermogen naar betaald werk toe te
leiden.
Het geheel aan maatregelen dat erop
gericht is om de werkzoekende terug te
laten keren in het arbeidsproces.

IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst
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Statushouder

Een persoon die een voorlopige of
voorwaardelijke verblijfsstatus heeft in
Nederland. Iemand heeft dan ook recht op
een woning.
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Bijlage 2: ‘Doen-Vermogen’
De hedendaagse samenleving stelt hoge eisen aan de (zelf)redzaamheid van mensen. Lang
niet alle mensen zijn hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van
mensen wordt verwacht en wat zij daadwerkelijk (aan)kunnen. De groep voor wie de eisen
soms te hoog gegrepen zijn is vooral aanwezig onder mensen die een Participatiewetuitkering ontvangen, w.o. inburgeringsplichtigen. Zoals eerder genoemd bestaat deze groep
uit overbrugbare (fit) en onoverbrugbare (un-fit).
Veel van deze onoverbrugbare hebben multi-problemen en kunnen in situaties verzeild raken
waarin hun (zelf)redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. In
veel gevallen zijn de (non)-cognitieve vermogens ontoereikend om zelf weer de regie te
nemen. Non-cognitieve vermogens, zoals een doel stellen en een plan maken, in actie
komen, volhouden en om kunnen gaan met verleidingen en tegenslag, zijn essentiële
kenmerken voor een (zelf)redzaam leven.

Figuur 5.0: Beïnvloedende factoren op het doen-vermogen

In een samenleving waarin van mensen wordt gevraagd zich niet over te geven aan allerlei
verleidingen, maar vooruit te denken en nu al maatregelen te nemen om mogelijke
problemen later te voorkomen, is zelfcontrole een belangrijke vereiste voor
(zelf)redzaamheid. Echter in de praktijk blijkt dat niet alle mensen in aanleg over deze veelal
non-cognitieve vermogens beschikken.
Bij het terugkeren naar de arbeidsmarkt, wat veel vraagt van het ‘doen-vermogen’, een plan
maken hoe terug te keren, het ondernemen van activiteiten, etc., is het essentieel om vooral
interventies te plegen die effect hebben op het vergroten en consolideren van het ‘doenvermogen’.
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Immers hoe langer de werkloosheid duurt, en de aanspraak op een uitkering, des te meer
neemt het gevoel van zelfstandigheid en het gevoel van eigen waarde af. In de realiteit
vinden werkzoekenden het vervelend om geen werk te hebben en zouden zij graag aan de
slag gaan, zo blijkt ook uit verschillende onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau
(SCP).
Toch zet één op de drie werkzoekenden zich niet in om aan werk te komen, dit percentage is
bijna 90% bij de groep inburgeringsplichtigen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou zijn dat
deze groep denkt dat het toch geen zin heeft om te solliciteren, omdat hun kansen op de
arbeidsmarkt klein zijn. Dit wordt ook wel het discouraged worker-effect genoemd. Een
andere verklaring biedt de social rationality-benadering. Deze theorie is gebaseerd op het
idee dat de sociale context bepalend is voor de manier waarop mensen keuzes maken en
waarop zij hun aandacht vestigen.
In het dagelijks leven is de aandacht van werkzoekenden waarschijnlijk niet nadrukkelijk
gevestigd op de nadelige gevolgen die niet-werken op de langere termijn heeft. Men is veelal
bezig met de dagelijkse beslommeringen, en het belang van het zoeken naar werk verdwijnt
gemakkelijk naar de achtergrond. In kwalitatief onderzoek naar werkloosheid is veelvuldig
omschreven dat het ‘leven langzamer gaat’ als je werkloos bent: ondanks zeeën van tijd
kunnen mensen zich nergens toe zetten. Men zou dit kunnen beschouwen als een
manifestatie van de tyranny of small decisions, het cumulatieve effect van kleine
beslissingen, met opgeteld een resultaat dat men nooit beoogde, maar dat toch het gevolg is
van de aaneenschakeling van iemands afzonderlijke keuzes. Zo kan de cumulatie van de
beslissingen om ‘vandaag even niet te solliciteren’ leiden tot een situatie die men eigenlijk
niet wenst: namelijk langdurige werkloosheid.
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Bijlage 3: Inhoud ‘Brede intake’
De brede intake moet informatie opleveren voor het PIP. In het PIP moeten alle leefgebieden
in beeld gebracht worden. De leefgebieden zijn: leerbaarheid (via een leerbaarheidstoets),
opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk, praktische competenties en vaardigheden,
werknemersvaardigheden, taalniveau, motivatie/interesses, mate van zelfredzaamheid,
digitale vaardigheden, gezinssituatie, fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociaal
netwerk.
De ‘Brede intake’ wordt in twee delen afgenomen t.w.:
Deel 1:
Voorlichting over onder meer het doel van de brede intake, wat er van de statushouders
verwacht (gaat) worden en hoe deze zich hier op voor kan bereiden.



Kennismaking, voorlichting geven en verzamelen van feitelijke informatie
Informatie verzamelen over onderstaande leefgebieden:
o Gezinssituatie;
o Fysieke gezondheid;
o Mentale gezondheid;
o Sociaal netwerk;
o Werkervaring;
o Vrijwilligerswerk;
o Werknemersvaardigheden;
o Digitale vaardigheden;
o Motivatie/interesse;
o Mate van zelfredzaamheid.

Deel 2:
o
o
o

Leerbaarheid;
Opleiding;
Praktische competenties en vaardigheden.

In beide delen wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, interviews, oefeningen,
workshops (nog uitwerken) voorlichtingsmateriaal in verschillende talen.
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Bijlage 4: Inhoud ‘PIP’
De inhoud van het PIP bestaat uit:
1. Leerbaarheidstoets (landelijke leerbaarheidstoets)
2. Opleiding
3. Werkervaring
4. Praktische competenties en vaardigheden
5. Werknemersvaardigheden
6. Taalniveau
7. Motivatie/interesse
8. Mate van zelfredzaamheid, zie zelfredzaamheidmatrix19
9. Digitale vaardigheden
10. Gezinssituatie
11. Fysieke gezondheid
12. Mentale gezondheid
13. Sociaal netwerk

SOCIALE CONTEXT
GEZINSSAMENSTELLING

WOONSITUATIE
CONTACTEN/FAMILIE MET
BEWONERS
DAGINVULLING &
VRIJETIJDSBESTEDING
• Vrijwilligerswerk
• Werk
• Sport
GEZINSHERENIGING

19

Zelfredzaamheidmatrix: https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/
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FINANCIËN
• Inkomsten
• Schulden
OVERIG/ANDERS

GEZONDHEID
LICHAMELIJKE
GEZONDHEID/FUNCTIONEREN
• Sprake van medische behandeling?
PSYCHISCHE
PROBLEMEN/BEPERKINGEN
• Sprake van medische behandeling?
VERSLAVING

OVERIG/ANDERS

ERVARINGEN IN LAND VAN HERKOMST
WERKERVARING
WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

OPLEIDINGSVERLEDEN

DIPLOMA’S
• Diplomawaardering

OVERIG/ANDERS
• Computervaardigheden
• Spreken andere talen
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INBURGERING
DEELNAME AAN KENNIS
PROGRAMMA DEELNAME AAN
PRE-INBURGERING LAND VAN
HERKOMST
LENING DUO/ ZELF BETALEN
TAALNIVEAU
TAALSCHOOL & LESDAGEN

TOEKOMSTPERSPECTIEF
KWALITEITEN

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

WENSBEROEP(EN)

OVERIG/ANDERS
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Bijlage 5: Inhoud ‘MAP’
Hieronder de inhoud van de MAP.
Uitgangspunten
- De MAP is een integraal onderdeel van de drie leerroutes
- De MAP-onderdelen moeten apart ‘behaald’ kunnen worden, als zijnde onderdeel
van het inburgeringstraject
- De MAP wordt behaald a.d.h.v. vooropgestelde doelen
- De MAP is gericht op het opdoen van praktische vaardigheden (theorie en praktijk
daadwerkelijk verbinden) en is gericht op werk
Doelen MAP
Voorbereiding
- De inburgeringsplichtige heeft een globaal beeld van de werking van de
arbeidsmarkt:
o Kennis en oriëntatie van de arbeidsmarkt (bijv. d.m.v. beroepenoriëntatie en
bedrijfsbezoeken: welke beroepen zijn er en welke eisen worden er gesteld,
etc.)
o Er zijn x bedrijfsbezoeken afgelegd
- De inburgeringsplichtige weet wat zijn/haar individuele mogelijkheden zijn.
o Beroepskeuzetest (verwachtingsmanagement / haalbaarheid)
o Inzicht in vaardigheden, kwaliteiten, competenties (heeft een assessment/test
gemaakt), realiteitszin, etc.
- De inburgeringsplichtige heeft werkervaring opgedaan en heeft kennis kunnen nemen
van de Nederlandse normen en waarden op de werkvloer:
o Training werknemersvaardigheden, waaronder ook componenten die ingaan
op houding en gedrag (zoals: te laat komen/afmelden, pro activiteit, directe
aanspreekcultuur, etc.)
o Sollicitatietraining (op verschillende niveaus en doelgericht)
Ervaring opdoen
- De inburgeringsplichtige is in staat zich voor te bereiden op het eerste contact met
een werkgever:
o Heeft een actueel CV
o Minimaal x sollicitatiegesprekken gevoerd
- De inburgeraar heeft werkervaring opgedaan
o Minimaal x maanden voor x uur per week werk verricht
Dit kan zijn: stage, werkervaringsplek, vrijwilligerswerk, etc.
Randvoorwaarden die van belang zijn (en verdere uitwerking vragen)
-

Flankerend beleid zoals vervoer, kinderopvang, etc, waarbij snelheid in het proces
van belang is
Communicatielijnen moeten helder en inzichtelijk zijn
Werkgevers informeren / cultuursensitief werken. Welk taalniveau, verwachtingen
over en weer.
DOEN!

30
‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren 2020 - 2024’

