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Inleiding  
 
Ieder jaar huisvesten we statushouders in onze gemeente. Als gemeente vinden we het belangrijk dat zij zich 
welkom voelen en gelijkwaardige Goirlenaren worden die zelfredzaam zijn en optimaal deelnemen aan de 
samenleving. Om dit te bereiken is de gemeente in 2019 gestart met de integrale aanpak. Met de integrale 
aanpak willen we statushouders intensief ondersteunen om te integreren, zelfredzaam te worden en duurzaam 
aan het werk te gaan. 
 
Per 1 januari 2022 worden de taken op de nieuwe Wet Inburgering gedecentraliseerd. Dit betekent dat de 
regierol bij gemeenten komt te liggen en dat gemeenten gaan zorgdragen voor een adequaat 
inburgeringsaanbod. De gemeente krijgt met deze regierol een aantal wettelijke taken. Naast nieuwe 
inhoudelijke verantwoordelijkheden krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid over de inburgering van een 
alle inburgeraars, waarbij ook de gezins- en overige migranten vallen. 
 
De aanleiding voor de wetswijziging is de evaluatie van de Wet Inburgering 2013 die in opdracht van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is uitgevoerd. Uit deze evaluatie bleek dat het huidige 
stelsel diverse tekortkomingen kent die een effectieve inburgering belemmeren. Zo lukt het statushouders 
onvoldoende om het eigen inburgeringstraject vorm te geven, is het stelsel te complex en leveren taalaanbieders 
te weinig kwaliteit en maatwerk. Dit leidt ertoe dat inburgeraars na drie jaar onvoldoende de Nederlandse 
taalvaardig zijn en een groot deel van hen nog steeds gebruik maakt van een uitkering. De nieuwe Wet 
Inburgering moet hier verbetering in brengen1.  
 
In dit beleidskader beschrijven we de uitgangspunten voor onze integrale aanpak en de doelstellingen en 
resultaten die we willen bereiken met deze aanpak. Ook lichten we toe hoe we de nieuwe wettelijke taken van 
de Wet inburgering 2021 gaan inrichten. Dit biedt het kader voor de uitvoering van onze dienstverlening aan 
statushouders en inburgeraars2.  
 

1. Visie op inburgering 
 

1.1 Aansluiten op de beleidsvisie Sociaal Domein 2022 - 2026 
Onlangs is de beleidsvisie Sociaal Domein 2022-2026 ‘Goirle Glanst’ vastgesteld. De visie sluit aan op de twee 
centrale waarden ‘Doenerig dorp’ en ‘Goed toeven’ uit de Omgevingsvisie van de gemeente Goirle. Voor het 
sociaal domein vertalen we deze waarden naar een gemeente waar jeugd gezond en veilig opgroeit en 
volwassenen fysiek en mentaal gezond ouder worden in een gezonde en veilige leefomgeving met toegankelijke 
voorzieningen in een toegankelijke openbare ruimte. Inwoners kunnen zo zelfstandig en zo volwaardig mogelijk 
meedoen aan de maatschappij en helpen ook anderen om mee te doen. Samen met de inwoners en de vele 
vrijwilligers die zich inzetten voor de gemeenschap, zorgen we er samen voor dat inwoners vanuit eigen regie 
zoveel mogelijk aan het roer van hun eigen leven blijven staan en dat het goed toeven is in Goirle.  
 
Als gemeente willen we de komende vier jaar met onze partners en inwoners drie inhoudelijke doelstellingen 
realiseren voor het sociaal domein:  
 

1. Vergroten zelfredzaamheid 
In Goirle willen we dat onze inwoners zichzelf goed kunnen redden en in staat zijn hun problemen aan 
te pakken. Hierin nemen we preventie als eerste vertrekpunt en normaliseren als tweede vertrekpunt3. 

2. Versterken van de kracht van de samenleving 
In Goirle zijn tal van burgerinitiatieven en zetten veel vrijwilligers zich in voor elkaar, de wijk of onze 
gemeente. Niet alleen op het gebied van zorg, maar ook op het gebied van sport, cultuur en ontmoeten. 
Dit versterkt de kracht van de samenleving en zorgt ervoor dat inwoners het beste uit zichzelf halen. 

 
1 Bijlage 1: verschil wet inburgering 2013 en wet inburgering 2021 
2 Bijlage 2: toelichting Doelgroepen Wet Inburgering 2021 
3 Zie Goirle Glanst 2021 voor verder uitwerking van de drie inhoudelijke doelstellingen  
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Doel van het versterken van de kracht van de samenleving is dat onze inwoners goed kunnen en blijven 
toeven in de gemeente Goirle.  
 

3. Bevorderen maatschappelijke participatie 
Maatschappelijke participatie betekent in Goirle meedoen in een gemeente waarin inwoners elkaar 
ontmoeten, kennen en ondersteunen. Het is belangrijk dat er sociale samenhang is onder inwoners, dat 
mensen digitaal meekomen en dat er ruimte is voor sociale contacten. Vanuit ons uitgangspunt dat 
Goirle een inclusieve gemeente is, bevorderen we maatschappelijke participatie. Meedoen in onze 
gemeente draagt direct bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners. 

 

1.2 Visie op inburgering 
In de organisatie en uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering sluiten we aan op de centrale waarden en drie 
doelstellingen van het sociaal domein. De twee centrale waarden ‘Doenerig dorp’ en ‘Goed toeven’ willen we 
als volgt koppelen aan inburgering: 
 

 Doenerig dorp 
Voor de inburgeraars in onze gemeente betekent een ‘Doenerig’ dorp dat zij zo snel mogelijk mee 
doen en participeren in de samenleving, waarbij de toeleiding naar werk en het leren van de taal op 
elkaar aansluit.  
 

 Goed toeven 
Naast participeren is een stabiele basis voor inburgeraars een belangrijke voorwaarde voor het 
succesvol inburgeren. We ondersteunen inburgeraars binnen onze gemeente in het verkrijgen van een 
stabiele basis, zodat zij goed kunnen ‘toeven’ in onze gemeente.  

 
Bij het op weg helpen en begeleiden van statushouders en inburgeraars nemen we de drie doelstellingen van 
het sociaal domein ten allen tijde als uitgangspunt. Dit betekent dat het zelfredzaam maken van statushouders 
en inburgeraars een belangrijk onderdeel is van onze integrale aanpak en de voorzieningen die wij inburgeraars 
bieden vanuit de nieuwe Wet Inburgering. Daarnaast stimuleren we dat statushouders en inburgeraars zo snel 
mogelijk participeren in onze gemeente. Niet alleen op het gebied van werk maar ook op het gebied van sport, 
cultuur en ontmoeten. Dit leidt tot ons maatschappelijke doel op inburgering. 
 
 
 
Ons doel voor  
 
 
In de volgende hoofdstukken werken we uit hoe we passend in de nieuwe Wet Inburgering en met behulp van 
onze integrale aanpak dit maatschappelijke doel gaan bereiken.  
  

2. Wet Inburgering 2021 en de integrale aanpak 
 

2.1 Wet inburgering 2021 
Het doel van de Wet Inburgering 2021 is dat inburgeraars snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse 
maatschappij. Deze doelen vullen de doelen van onze lokale Integrale aanpak goed aan. De vijf kernpunten die 
hieraan bijdragen zijn volgens het Rijk:  

 Tijdige start van het inburgeren; 
 Aandacht voor de snelheid van het doorlopen van het inburgeringstraject; 
 Het combineren van het leren van de taal en participatie - dualiteit;  
 Een passend inburgeringstraject, op maat, voor alle inburgeringsplichtigen.   
 Focus op kwaliteit en bewaken hiervan.  

 
De kernpunten sluiten goed aan op de uitvoering van onze integrale aanpak (hoofdstuk 4). Met de Integrale 
aanpak loopt de gemeente qua visie en praktische uitvoering dus vooruit op de Wet inburgering 2021. Daar 

Ons maatschappelijke doel 
Elke statushouder en inburgeraar is door een vroegtijdig, integraal en doorlopend aanbod optimaal in staat 
om volwaardig te integreren en participeren in Goirle en onze regio Hart van Brabant. 
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kunnen we ons voordeel mee doen, nu we als gemeente ook wettelijk de regie op inburgering van niet-
Nederlandse inwoners terugkrijgen. De actieve rol van de gemeente in de nieuwe Wet Inburgering biedt de 
mogelijkheid om: 

 Op basis van de startpositie en de ontwikkelingsmogelijkheden van een inburgeraar passende 
participatie en taalondersteuning te organiseren en hier regie op te voeren; 

 De ondersteuning niet meer volgtijdelijk maar parallel aan elkaar te organiseren, waarbij het leren van 
de taal is ingebed in een breder traject naar werk & inkomen, financiële en sociaal maatschappelijke 
zelfredzaamheid en stabiliteit;  

 De huidige ondersteuning aan statushouders goed onder de loep te nemen en waar nodig opnieuw af 
te stemmen en te organiseren in de regionale en lokale keten. 
 

2.2 Integrale aanpak voor statushouders en inburgeraars 
Als gemeente vinden we het belangrijk dat statushouders, die zich jaarlijks in onze gemeente vestigen, zich 
welkom voelen en zo snel en goed mogelijk integreren. De snelste weg voor statushouders om mee te doen, zo 
blijkt uit onderzoek, is door het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan en/of het volgen van 
een opleiding.  
 
We zien echter dat het veel statushouders in onze gemeente niet lukt om zelf een leven op te bouwen met als 
gevolg dat zij te lang aan de zijlijn blijven staan en onvoldoende mee kunnen doen in de samenleving. Velen van 
hen maken ook nog na afronding van hun inburgeringstraject blijvend gebruik van een bijstandsuitkering.  Om 
statushouders beter op weg te helpen, is de gemeente in 2019 gestart met een integrale aanpak. Hiervoor heeft 
de gemeenteraad voor de jaren 2019 – 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Met de integrale aanpak willen 
we statushouders met een Participatiewet-uitkering intensief begeleiden om te integreren, zelfredzaam te 
worden en duurzaam aan het werk te gaan4.  
 
De belangrijkste doelen van de integrale aanpak zijn: 

 Voor statushouders een:  
a. Snelle(re) arbeidsparticipatie;  
b. Een verhoogde zelfredzaamheid;  
c. Stijging op de participatieladder;  

 Betere grip op de behoefte van statushouders aan ondersteuning op alle leefgebieden;  
 Meer samenhang in de ondersteuning aan statushouders;  
 Vanuit de integrale aanpak de wettelijk verplichte taken van de nieuwe Wet inburgering voorbereiden 

en organiseren;  
 Een structuur en/ of netwerk ten behoeve van een betere samenwerking en kennisuitwisseling partners 

en gemeente;  
 Actieve regievoering op het behalen van de taakstelling;  
 Een zichtbare regierol van de gemeente in de integrale aanpak.  

 
Deze doelen realiseren we door met de integrale aanpak ons te richten op: 

 Afnemen van een integrale vraaganalyse waarin naar alle levensgebieden wordt gekeken. De analyse 
vormt het plan van aanpak voor de ondersteuning; 

 (De weg naar) werk als basis voor de integratie te zien en daarop in te spelen; 
 Focus op (maatschappelijke) participatie, wanneer werk geen optie is; 
 Eerst stilstaan bij de basisbehoeftes, zoals huisvesting, en praktische regelzaken m.b.t. wonen, dagritme 

en inkomsten, en hier actief op in te zetten met de partners. 
 Cultureel sensitief te werk te gaan. 

 

2.3 Definiëring statushouders en inburgeraars 
Binnen de integrale aanpak richten we ons op statushouders met een bijstandsuitkering om hen zo snel mogelijk 
richting (on)betaalde arbeid te krijgen en zelfredzaam te maken. De Wet Inburgering richt zich op een 
specifiekere doelgroep, waarin wel een overlap zit met de doelgroep van de integrale aanpak.  

 
4 In hoofdstuk 4 wordt de integrale aanpak verder uitgewerkt.  
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 De Wet inburgering 2021 is bedoeld voor inburgeraars en gezinsmigranten5 die nieuw in de gemeente 
komen wonen en een inburgeringsplicht hebben onder regie van de gemeente. In deze nota noemen 
we deze mensen de inburgeraars.  

 Wanneer we het in deze nota over statushouders hebben, dan bedoelen we de statushouders die voor 
1 januari 2022 in de gemeente zijn gehuisvest. Voor hen zetten we op grond van de Participatiewet onze 
integrale aanpak in. 

 
Deze groep statushouders die gebruik maakt van een uitkering is in aantallen groter dan de groep inburgeraars. 
De kern van onze dienstverlening voor de komende jaren is daarom de integrale aanpak. De uitvoering van de 
Wet inburgering 2021 laten we hierop aansluiten. 
 

3. Uitgangspunten en resultaten integrale aanpak 
 

3.1 Uitgangspunten van onze dienstverlening 
Voor onze dienstverlening aan statushouders en inburgeraars heeft de gemeente een aantal uitgangspunten 
opgesteld. Dit zijn de handvatten voor het door ontwikkelen van onze integrale aanpak en de manier waarop we 
uitvoering geven aan de aanpak in de praktijk. De uitgangspunten zijn opgesteld op basis van de inzichten die 
zijn opgedaan in de uitvoering van de Integrale aanpak, de ervaringen uit regionale pilots aansluitend op de 
doelen van de nieuwe Wet Inburgering. 
 

Vroegtijdig  
Het is essentieel dat we de inburgeraar zo vroeg mogelijk leren kennen, om zo een passend aanbod te kunnen 
doen.6 Dit betekent dat we in het AZC al starten met een warme overdracht naar de gemeente en een 
kennismakinggesprek met de inburgeraar. In het traject Brede Intake brengen we de talenten, mogelijkheden 
en behoeften van de inburgeraar op alle levensdomeinen in beeld. Dit vormt de basis voor het Plan 
Inburgering & Participatie (PIP).  
 

Integraal  
Integraliteit van de aanpak zit in het feit dat we alle losse onderdelen van de inburgeringstrajecten zo 
organiseren dat ze gezamenlijk één logisch integraal geheel vormen. Daarbij zien we integraliteit terug in het 
feit dat er oog is voor alle leefgebieden en vraagstukken van iedere statushouder en inburgeraar. Er wordt 
gekeken naar financiën, participatie & werk, onderwijs, gezondheid, welzijn, wonen en de gezinssituatie om 
mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken.  
 
(De weg naar) werk als basis voor integratie 
Als basis voor de integratie is (de weg naar) werk het uitgangspunt van de gemeente. Dit vanuit de overtuiging 
dat vandaaruit en onlosmakelijk ook de sociale kant van integratie volgt. Dat blijkt ook uit de ervaringen met 
de integrale aanpak. In de gevallen dat werk op individueel niveau niet tot de mogelijkheden behoort, wordt 
de primaire focus verlegd naar andere vormen van participatie. 
 
Combinatie van taal en participatie 
De gemeente zet vanaf de start in op het leren van de taal en participatie en werk in alle trajecten die worden 
uitgevoerd voor statushouders en inburgeraars. Zo kan het geleerde uit de taalles direct ingezet worden in 
een werksetting. De focus op zowel taal als de toeleiding naar participatie en werk is van essentieel belang 
om de doelen en resultaten te behalen die we willen bereiken met de statushouders en inburgeraars. Naast 
aandacht voor werk en taal, is er aandacht voor het verkrijgen van (financiële) zelfredzaamheid.  
 
Versterken empowerment 
Empowerment, ofwel het bekrachtigen en zelfredzaam maken van een statushouder en inburgeraar, loopt als 
rode draad door alle onderdelen van het inburgeringstraject. Het richt zich op het zelfverzekerd, leren om 

 
5 Bijlage 1: Doelgroepen Wet Inburgering, voor het onderscheid tussen statushouders en gezinsmigranten.  
6 WRR, Geen tijd te verliezen, 2015, https://www.wrr.nl/publicaties/persberichten/2015/12/16/geen-tijd-te-
verliezen-van-opvang-naar-integratie-van-asielmigranten  
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zelfstandig keuzes te maken en hun intrinsieke motivatie te verhelderen. Empowerment maakt dat 
statushouders en inburgeraars de vaardigheden ontwikkelen om zo effectief mogelijk te werken aan hun 
inburgering.  
 
Een stabiele basis  
Statushouders en inburgeraars die na een lange en onzekere periode van vlucht en verblijf in een AZC zich 
eindelijk kunnen vestigen in onze gemeente, hebben allereerst behoefte aan een stabiele basis. We richten 
ons, samen met de partners, vanaf de start op het verkrijgen van stabiliteit op de leefgebieden, wonen, 
financiën, regie op eigen leven, gezondheid, gezin en huiselijke relaties, en sociaal netwerk. Stabiliteit is 
essentieel om optimaal het inburgeringstraject te kunnen doen en uiteindelijk duurzaam in te burgeren. We 
laten de mensen pas los als we de onderstaande resultaten van onze dienstverlening hebben behaald.  
 
Doorlopend 
We willen dat statushouders en inburgeraars hun inburgeringstraject beleven als een doorlopend traject, 
waarin zij geen onduidelijke schakelmomenten ervaren of van verschillende partijen tegenstrijdige informatie 
horen. We organiseren het systeem hier omheen. De klantregisseur stuurt aan op doorlopende ondersteuning 
gedurende de inburgeringsperiode en werkt hierin nauw samen met de ketenpartners en organisaties die 
betrokken zijn in alle leefgebieden. De trajecten worden aangesloten op de behoeften, talenten en 
mogelijkheden van de statushouders en inburgeraars. 
 
Intensieve cultuur-sensitieve begeleiding vanuit de gemeente 
Statushouders en inburgeraars laten huis en haard achter voor een nieuwe, veilige toekomst in een ander 
land, waar andere normen en waarden gelden. Dat is lastig. We hebben realistische verwachtingen m.b.t. de 
mate waarin statushouders en inburgeraars zelfstandig hun basis op orde kunnen krijgen en hun 
inburgeringstraject kunnen vormgeven. Om hen hierbij te ondersteunen is het van belang oog en respect te 
hebben voor hún waarden en normen. Vanuit wederzijds respect en begrip leren we van elkaar en bouwen 
we aan een veilige toekomst. Dit vraagt om culturele sensitiviteit bij de gemeente en de 
samenwerkingspartners. Nadenken over hoe je iemand benadert en hoe en wanneer je bepaalde informatie 
deelt - door zowel vrijwilliger als professional - draagt bij aan betere begrip en het sneller bereiken van het 
doel. 
 
Lokaal wordt regionaal versterkt 
In onze gemeente is er al veel aanbod voor statushouders en inburgeraars. Ook werken we samen met diverse 
lokale partners. Waar het voordeel heeft om de inburgering regionaal te organiseren (dit geldt m.n. voor de 
Wet inburgering 2021), doen we dit. Het aantal inburgeraars per jaar is laag, waardoor het voordeliger, 
efficiënter en kwaliteitsbewust is om bepaalde voorzieningen regionaal te organiseren. We zoeken hierin 
altijd de aansluiting met het lokale veld. Het heeft de voorkeur dat inburgeraars en statushouders, waar ze 
ook worden gehuisvest in de regio, een kwalitatief vergelijkbare start hebben. Het is in hen belang dat 
gemeenten in dezelfde regio samenwerken en een vergelijkbare aanpak kennen7. 
 

 

3.2  Resultaten van onze dienstverlening 
 Met behulp van de uitgangspunten werken we toe naar de volgende resultaten voor iedere statushouder en 
inburgeraar die woont in onze gemeente. We streven ernaar om deze resultaten aan het einde van een 
inburgeringstraject (3 jaar) te hebben behaald. 
 

 
7 In hoofdstuk 4 is uitgewerkt wat we lokaal organiseren en op welke onderdelen we regionaal samenwerken. 
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Resultaten van onze dienstverlening  

Huisvesting en 
praktische 
zaken 

 Stabiliteit met 
behulp van de 
nodigde 
begeleiding 

 Zelfredzaam en 
wegwijs in de 
gemeenschap 
 

 Kennis van de 
Nederlandse 
waarden en 
sociale normen  
 

 Participatie, het 
liefst door 
betaald werk 
 

 Beheersen van 
de Nederlandse 
taal, het liefst 
op B1 niveau 
 

Voor iedere 
inburgeraar en 
statushouder 
die aan onze 
gemeente 
gekoppeld is 
vinden we een 
passende 
woning en 
bieden we 
hulp bij de 
praktische 
zaken die als 
eerste 
geregeld 
moeten 
worden.  

 Ieder gezin of 
huishouden met 
een 
asielachtergrond 
ervaart 
stabiliteit op de 
leefgebieden 
financiën, regie 
op eigen leven, 
gezin en 
huiselijke 
relaties en heeft 
een sociaal 
netwerk 

 Iedere 
inburgeraar en 
statushouder 
krijgt 
ondersteuning 
en begeleiding 
aangereikt om 
te leren 
zelfredzaam te 
zijn. Ze weten 
waar ze met 
vragen terecht 
kunnen en 
durven die te 
stellen 
 

 Iedere 
inburgeraar en 
statushouder 
leert over de 
Nederlandse 
maatschappij, 
kent de 
Nederlandse 
waarden en 
sociale normen 
en past die toe 
in zijn of haar 
gedrag 

 

 Iedere 
inburgeraar en 
statushouder 
heeft betaald 
werk, volgt een 
opleiding, doet 
vrijwilligerswerk 
of heeft op een 
andere manier 
een zinvolle 
besteding van 
de dag 

 

 Iedere 
inburgeraar en 
statushouder 
bereikt het 
voor hem of 
haar hoogst 
haalbare 
taalniveau 
binnen de 
vastgestelde 
maximale 
termijn van de 
geldende 
inburgerings-
plicht. 
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4. Begeleiding vanuit de integrale aanpak 
De integrale aanpak voor statushouders en inburgeraars in Goirle staat voor intensieve begeleiding om met en 
voor hen een stabiele basis te creëren en om hen beter en sneller toe te leiden naar werk. 
 

4.1 Voor wie? 
De Integrale aanpak wordt ingezet bij statushouders en inburgeraars, omdat deze groep een grote druk legt op 
de Participatiewet-uitkeringen. Gezinsmigranten (die ook onder de Wet Inburgering vallen), zijn niet 
uitkeringsgerechtigd en zij krijgen daarom niet standaard deze begeleiding aangeboden. Dit leidt tot de 
onderstaande keuze in volgorde van groepen voor de integrale aanpak: 

1. Inburgeraars die vanaf 1 januari 2022 in de gemeente komen wonen en die we begeleiden bij de 
inburgering in combinatie met het versnellen naar arbeidsparticipatie. Voor deze groep heeft de 
gemeente een wettelijke verplichting tot begeleiding, die we goed laten aansluiten op de integrale 
aanpak; 

2. Statushouders die voor 1 januari 2022 in de gemeente kwamen wonen en die via de inzet van de 
integrale aanpak aan het werk gaan, of in ieder geval maximaal participeren. Onze ambitie is om deze 
groep zo snel mogelijk vanuit het uitkeringsbestand toe te leiden naar participatie of betaald werk dat 
aansluit bij hun mogelijkheden, competenties en vaardigheden. 

3. Gezinsmigranten die vanaf 1 januari 2022 in de gemeente komen wonen. We begeleiden 
gezinsmigranten bij hun inburgering conform de minimale eisen van de inburgeringswet van 2021. 
Nodige extra begeleiding wordt geboden vanuit onze partner uit het voorliggend veld. Deze eisen 
verschillen wat betreft intensiteit substantieel met de begeleiding aan inburgeraars.  

 

 
Schema. Aanbodplicht aan asielstatushouders en gezinsmigranten 
 
Begeleiding vanuit de integrale aanpak staat los van het startmoment van de inburgering of het moment dat een 
statushouder in de uitkering kwam. We leveren aan elke statushouder maatwerk om de integratie zo optimaal 
mogelijk te laten verlopen. De begeleiding stopt op het moment dat de uitkering en benodigde nazorg stopt.  

 
4.2 Uitvoering geven aan de integrale aanpak 
De intensieve begeleiding wordt geboden door de klantregisseur van de gemeente. De klantregisseur brengt de 
situatie van de inburgeraar op alle levensgebieden in kaart, kijkt wat er nodig is en organiseert hier de 
ondersteuning op. Dit zijn de volgende levensgebieden: 

 Wonen 
 Financiën 
 Regie op het eigen leven  
 Maatschappelijke participatie 
 Gezin en huiselijke relaties  
 Gezondheid 
 Sociaal netwerk 

 
Het is van belang dat er gewerkt wordt vanuit een plan met doelen en resultaten, zodat er een gedeelde aanpak 
is van waar de inburgeraar naartoe werkt. De klantregisseur is de regiehouder die het overzicht op de voortgang 
van het plan houdt en die op cultuur-sensitieve wijze en vanuit een coachende houding begeleiding biedt 
gedurende het hele inburgeringstraject.  
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De klantregisseur fungeert als spin in het web en zorgt voor de coördinatie en samenhang van de gehele 
ondersteuning. Dit betekent dat de klantregisseur naast zelf begeleiding bieden, ook de expertise van de 
betrokken lokale en regionale partners inschakelt op verschillende verplichte onderdelen van inburgering en op 
levensgebieden waarop een inburgeraar uitdagingen ervaart. Goede samenwerking en een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid tussen alle betrokken partijen is hierbij essentieel. De klantregisseur overziet het geheel 
en brengt verschillende partijen bij elkaar. In de begeleiding ligt de focus op empowerment en talentontwikkeling 
van de inburgeraar. Door op maat in te zetten op het behalen van bovenstaande resultaten, kan de inburgeraar 
bouwen aan een leven waarin hij zich thuis, gezond en gelukkig voelt en participeert in de samenleving.  
 
Als onderdeel van de regierol, volgt de klantregisseur de voortgang van de inburgeraar op alle onderdelen van 
het traject. De klantregisseur informeert de inburgeraar aan het begin van het inburgeringstraject goed over 
diens rechten en plichten. Vervolgens voert de klantregisseur periodiek voortgangsgesprekken om het 
inburgeringsproces te volgen en zo nodig bij te sturen. Door de voortgangsgesprekken blijft de statushouder of 
inburgeraar goed in beeld en kan er ingespeeld worden op kansen, belemmeringen en/of life-events die het 
inburgeringstraject beïnvloeden. Zo streeft zij ernaar dat het traject zonder onderbrekingen en belemmeringen 
wordt afgerond en (wettelijke verplichte) boetes worden voorkomen. Voor handhaving en het opleggen van 
boetes worden richtlijnen beschikbaar gesteld vanuit de Rijksoverheid. In beleidsregels wordt vastgelegd hoe de 
gemeenten gaan handhaven op het volbrengen van de gestelde doelen door de inburgeraar. 
 

4.3 Verbinding met andere beleidsterreinen 
Om de inburgeraar goed te begeleiden op alle levensgebieden, behoudt de klantregisseur verbinding met diverse 
beleidsterreinen in het sociaal domein en de Wet inburgering 2021. De klantregisseur is er alert op dat de 
inburgeraar alle verplichte onderdelen in de nieuwe Wet inburgering volbrengt. Om bovenstaande resultaten te 
bereiken, is het nodig dat de klantregisseur breder kijkt dan enkel de inburgeringswet van 2021.  
 
Zo krijgt de inburgeraar ook te maken met de Participatiewet. De Participatiewet en de Wet inburgering zijn niet 
voorliggend op elkaar, maar overlappen elkaar wel. Voor inburgeraars met een bijstandsuitkering geldt dat de 
klantregisseur naast de Wet inburgering 2021 ook de Participatiewet uitvoert. De klantregisseur heeft de regie 
op het inburgeringstraject én op de diensten die worden verleend vanuit de Participatiewet. Dit vraagt om 
specifieke deskundigheid van de klantregisseur. In de gemeente Goirle kiezen we ervoor om per individu te kijken 
of ondersteuning vanuit de Inburgeringswet of vanuit de Participatiewet voorliggend is. 
 
Het werken vanuit de twee wetten vraagt ook om constructieve samenwerking met partners die steunt op 
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor participatie van inburgeraars. Om die reden zetten we in op een gerichte 
werkgeversbenadering i.s.m. re-integratieconsulenten. De samenhang met de Participatiewet vraagt van de 
klantregisseur ook dat zij korte lijnen onderhoudt met de inkomensconsulent over bijstandsvoorzieningen. 
  
Door regie te houden, zorgt de klantregisseur voor een compleet beeld op alle leefgebieden en zet zij in wat er 
op dat moment nodig is om voortgang van de inburgeraar te stimuleren. Dat vraagt naast taal en participatie 
vaak ook inzet vanuit bijvoorbeeld het welzijnswerk, psychische zorg, onderwijs, jeugdhulp, gezondheidszorg of 
schuldhulpverlening. Waar nodig maakt de klantregisseur daarom verbinding met de beleidsterreinen 
Huisvesting, Onderwijs en Lokaal jeugdbeleid, Wmo en gezondheidszorg om toe te werken naar het verkrijgen 
van een stabiele basis en het bevorderen van de integratie van iedere inburgeraar. Daarnaast benutten we de 
algemene en maatwerkvoorzieningen die beschikbaar zijn bij onze partner uit het voorliggend veld.  
 

4.4 Nazorg 
Afhankelijk van de inburgeraar is de nazorg 3 tot 6 maanden. De nazorg richt zich op het leren omgaan met de 
veranderde financiële situatie en het wegvallen van bepaalde toeslagen en werkvloervaardigheden na afronding 
van het inburgeringstraject. We ronden de begeleiding pas af wanneer de inburgeraar (en zijn gezin) een 
duurzaam stabiel leven heeft. Hiermee bedoelen we dat de inburgeraar een stabiele woonomgeving heeft, 
participeert (het liefst via betaald werk), zoveel mogelijk zelfredzaam is en de taal op een zo hoog mogelijk niveau 
beheerst. Wanneer een inburgeraar na 6 maanden nazorg nog niet volledig zelfredzaam is omdat hij dan nog 
gebruikt maakt van een uitkering, dan houdt de klantregisseur een vinger aan de pols voor uitstroom naar werk 
of verwijst zij gericht door naar externe partners voor begeleiding bij specifieke hulpvragen.   
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5. Onderdelen van het inburgeringstraject 
 
Hieronder beschrijven we stap voor stap de onderdelen van inburgering waar we ons in de integrale aanpak op 
richten. De wettelijk verplichte taken die de gemeente vanaf 2022 op inburgering krijgt vanuit het Rijk zijn hierin 
geïntegreerd. Binnen de aanpak hanteert de gemeente haar ambitie om lokaal te doen wat kan en regionaal te 
doen wat nodig is. De aanpak bestaat daarom deels uit kennis en ervaring delen met regiogemeenten die ons 
verder helpen bij de lokale organisatie. Per onderdeel van de aanpak beschrijven we of we dit lokaal of regionaal 
organiseren.  
De onderdelen hangen samen met elkaar, lopen parallel aan elkaar en worden daarom continu op elkaar 
afgestemd. Deze afstemming gebeurt al tijdens de inkoop van de verschillende onderdelen. De onderstaande 
beschrijving geeft dus geen volgtijdelijk proces weer, maar een proces waarin integraal wordt toegewerkt naar 
de resultaten uit hoofdstuk 3.   
 

5.1 Start in de gemeente  
De taken die we uitvoeren onder het onderdeel ‘Start in de gemeente’ organiseren we lokaal in samenwerking 
met maatschappelijke partners. Wel nemen we op regionaal niveau tot 1 januari 2023 deel aan de regionale pilot 
regioplaatsing. Ook hebben we deelgenomen aan de pilot huisvesting en blijven we hier regionaal informatie 
over uitwisselen en samenwerken op het vraagstuk huisvesting en het passend koppelen van inburgeraars aan 
een gemeente.  
 

Huisvesting en kennismaking  
Om uitvoering te geven aan een goede start zetten we in op een goede aankomst en warm welkom in onze 
gemeente. Dit begint met een warme overdracht vanuit het AZC naar de klantregisseur en een 
kennismakingsgesprek met de inburgeraar als deze nog op het AZC verblijft. Tijdens het kennismakingsgesprek 
maakt de klantregisseur duidelijk dat zij het aanspreekpunt is voor de inburgeraar gedurende zijn 
inburgeringstraject en zorgt zij dat ze op de hoogte is van de stappen die de inburgeraar al heeft gemaakt op 
taal, participatie en empowerment. Ook wordt informatie verstrekt over het inburgeringstraject en de start van 
het traject Brede Intake. Zodra de inburgeraar in onze gemeente komt, zorgt de klantregisseur dat de inburgeraar 
op soepele wijze kan beginnen met de brede intake, taal en participatie en dat voorzieningen en benodigde 
begeleiding in gang worden gezet.  
 

Financieel ontzorgen 
Vanaf 2022 heeft de gemeente de taak om inburgeraars financieel te ontzorgen. Dit betekent dat gemeente 
tijdelijk het beheer van inkomsten en uitgaven uit handen neemt. Het ontzorgen bestaat uit het betalen van de 
vaste lasten huur, gas, water en stroom en de zorgverzekering. Deze kosten worden ingehouden op de 
bijstandsuitkering. De periode van ontzorgen start, volgens de wettelijke verplichting, op het moment dat het 
recht op bijstand ontstaat en duurt 6 maanden. Wanneer blijkt dat het ontzorgen langer nodig is, dan kunnen 
we dit in samenspraak met de inburgeraar voortzetten. Daarnaast start onze lokale partner uit het voorliggend 
veld met het vergroten van de financiële zelfredzaamheid met als doel dat de inburgeraar na deze 6 maanden 
(zo veel mogelijk) zelfstandig zorg kan dragen voor het betalen van vaste lasten.  

 
Maatschappelijke begeleiding 
Volgens de Wet dient de gemeente maatschappelijke begeleiding aan te bieden. In Goirle willen we dat de 
maatschappelijke begeleiding op maat gebeurt en is afgestemd op de behoeften en persoonlijke situatie van de 
inburgeraar. Deelname aan de samenleving is hierbij van groot belang en staat centraal. Daarom willen we 
binnen de maatschappelijke begeleiding in ieder geval aandacht hebben voor de volgende onderdelen: 
 

 Wonen 
 Zorg 
 Werk & inkomen 
 Verzekeringen 
 Onderwijs 
 Deelname aan de (Goirlese) samenleving 
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De begeleiding is gericht op het regelen van praktische zaken en het vergroten van de kennis van de Nederlandse 
samenleving met als doel het versterken van de zelfredzaamheid en participatie van de inburgeraar. De 
maatschappelijke begeleiding bestaat uit de volgende twee onderdelen: 
 

1. Praktische hulp bij het regelen van de basisvoorzieningen; 
2. Voorlichting over de basisvoorzieningen in de Nederlandse samenleving. 

 
Vanaf het moment dat een inburgeraar gehuisvest wordt, bieden we de nodige en gewenste praktisch hulp. Dit 
houdt in dat praktische zaken voor hem geregeld worden, en dat de inburgeraar geleerd wordt hoe hij deze 
zaken zelf kan gaan regelen en wat daarin van hem wordt verwacht. Ervaring leert ons dat deze praktische hulp 
essentieel is voor een goede start. Wanneer praktische zaken niet op orde zijn, heeft de inburgeraar weinig 
ruimte in zijn hoofd voor andere zaken, zoals taalles of participatie. De ondersteuning wordt vanuit onze lokale 
maatschappelijke partner uit het voorliggend veld onmiddellijk na aankomst in de gemeente ingezet. Het is 
belangrijk dat de hulp integraal aansluit op het inburgeringsproces en dat er zichtbaar toegewerkt wordt naar 
zelfredzaamheid van de inburgeraar.  
 
Voorlichting over de basisvoorzieningen in de Nederlandse samenleving richt zich op de basiskennis over 
voorzieningen en vaardigheden om zich een leven in Nederland eigen te maken. Dit onderdeel is integraal 
opgenomen in de zogeheten oriëntatiefase die de inburgeraars doorlopen. Het oriëntatietraject wordt in 
paragraaf 5.3 toegelicht.   
 

5.2 Brede intake en PIP 
Brede intake 
Voor het uitvoeren van de brede intake werken we samen met een regionale partner. Ook andere gemeenten 
uit de regio werken met deze partner samen, waardoor flexibele instroom in het programma mogelijk is.   
 
Zodra bekend is dat een inburgeraar in onze gemeente komt wonen, krijgen we de regie en starten we de brede 
intake. Dit onderdeel van de aanpak start in de meeste gevallen dan ook gelijktijdig met het onderdeel ‘Start in 
gemeente’ (zie hierboven). Het Brede intake traject heeft primair als doel om in het kader van het Plan 
Inburgering en Participatie (PIP) de startpositie en de ontwikkelmogelijkheden van inburgeraars vast te stellen. 
Inburgeraars volgen actieve workshops waarin onderstaande onderdelen terugkomen: 

• Kennismaken en omgangsvormen in Nederland 
• Participeren in Nederland 
• Arbeidscompetenties, kwaliteiten en eigenschappen 
• Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt 
• Opbouwen sociaal en professioneel netwerk 

Daarnaast brengen we de fysieke en mentale gezondheid, de gezinssituatie en het sociale netwerk in kaart en 
hebben we veel aandacht voor motivatie, interesses en de mate van zelfredzaamheid. Er vinden werkbezoeken 
& oriëntatie activiteiten plaats. We brengen zo volledig mogelijk in beeld welke talenten, mogelijkheden en 
achtergrond iemand heeft zodat er een goede basis ligt voor het opstellen van het PIP. De brede intake voor 
gezinsmigranten is minder uitgebreid en volstaat met een uitgebreid gesprek met de klantregisseur. 
 

Plan Integratie en Participatie (PIP) 
De uitkomsten van de brede intake worden door de klantregisseur vertaald naar individuele inburgeringsdoelen 
van de inburgeraar. Deze worden vastgelegd in het PIP. Het PIP stelt de klantregisseur sámen met de inburgeraar 
in begrijpelijke taal op, zodat deze eigenaarschap voelt over zijn eigen plan. In het PIP staan de te behalen doelen 
en resultaten in het kader van participatie, taal en de inburgeringsroute die ingezet wordt. Daarnaast worden 
per leefgebied relevante aandachtspunten en acties opgenomen. Het PIP wordt gedeeld en besproken met de 
partner van het oriëntatietraject en de taalaanbieder.  
 
Tijdens voortgangsgesprekken bespreken de klantregisseur en inburgeraar het PIP en stellen zij deze waar nodig 
bij. Aangezien het inburgeringstraject 3 jaar is en verwacht wordt dat ambities en doelen van een inburgeraar 
zullen veranderen doordat zich nieuwe kansen, belemmeringen of life-events voordoen, is het PIP een dynamisch 
plan dat meegroeit met deze ambities en doelen op het gebied van inburgering en participatie.   
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Met het PIP in handen start de inburgeraar met het eigenlijke inburgeringstraject op taal, participatie, sociale en 
financiële zelfredzaamheid. Voor inburgeraars organiseert de gemeente de inburgeringstrajecten. Voor de 
enkele gezinsmigranten die in onze gemeenten komen wonen heeft de gemeente enkel een adviserende rol op 
de te volgen leerroute. Zij bepalen zelf of ze dit advies opvolgen, omdat zij volgens de oude constructie, nog 
steeds zelf verantwoordelijk zijn voor de organisatie en financiering van hun inburgeringstraject. 
 

 

5.3 Leerroutes 
Oriëntatietraject  
De gemeente heeft een aanbodplicht op diverse modules die gedurende de inburgering doorlopen worden. Op 
basis van praktijkervaring en beleidsonderzoek8 weten we dat het los aanbieden van modules minder goed 
werkt. Daarom worden de volgende wettelijk verplichte onderdelen opgenomen in het oriëntatietraject:  

- Participatieverklaringstraject (PVT) 
- Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) 
- Module Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) 
- Voorlichting & vaardigheden over verschillende leefgebieden 

 
Het oriëntatietraject geeft inburgeraars een kickstart voor een zelfstandig leven in Nederland. Het 
oriëntatietraject is belegd bij de regionale partner die ook de brede intake zal doen. Hiermee zorgen we ervoor 
dat de start van het inburgeringstraject in de gemeente wordt ervaren als een logisch te doorlopen proces en 
dat zij direct bovenstaande verplichte modulen in hun rugzak hebben. Het is de bedoeling dat ze de geleerde 
vaardigheden direct inzetten in hun leerroute, waarin leren van de taal en participeren centraal staan. De 

 
8 Toezicht Sociaal Domein, Een samenhangende aanpak voor de integratie van statushouders, november 2019. 
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/uitvoering-integratie-statushouders.  
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leerroute start tegelijkertijd met het oriëntatietraject en is zowel op inhoudelijk programma, als op lesdagen en 
lestijden op elkaar afgestemd. In het programma van het oriëntatietraject ligt de nadruk op empowerment.  
 
Het oriëntatietraject is bedoeld voor inburgeraars die na 2022 in de gemeente komen wonen. Wanneer het 
oriëntatietraject kan dienen als passend traject voor de versnelling van een statushouder die voor 2022 in de 
gemeente kwam wonen, willen we de mogelijkheid bieden om aan dit traject mee te doen om ook hun 
zelfredzaamheid te versterken op diverse leefgebieden. Voor gezinsmigranten hebben we enkel een 
aanbodplicht voor de PVT en de MAP. Zij volgen deze bij dezelfde regionale partner als de inburgeraars. 
 

Leerroutes 
Tegelijkertijd met het oriëntatietraject start de inburgeraar met zijn leerroute, waarin hij de Nederlandse taal 
leert en actief aan het werk gaat of andere praktijkervaring rond participeren opdoet. Evenals het 
oriëntatietraject organiseren we de leerroutes regionaal. De inburgeringswet 2021 kent drie verschillende 
leerroutes: 

 De onderwijsroute, voor inburgeraars die een Nederlandse vervolgopleiding willen volgen; 
 De B1 route; gericht op gelijktijdig werken en de taal leren; 
 De zelfredzaamheidsroute (Z-route); voor inburgeraars die extra ondersteuning nodig hebben om 

zelfredzaam te worden in Nederland, naast het gelijktijdig leren van de taal en participeren. 
 
De keuze voor een leerroute wordt bepaald op basis van de brede intake, de leerbaarheidstoets en de eerste 
resultaten uit het oriëntatietraject. Aangezien de klantregisseur vanaf de start nauw betrokken is bij de 
inburgeraar, kan zij goed onderbouwd bepalen welke route passend is. De gekozen leerroute bepaalt welke 
verplichtingen de inburgeraar heeft om aan zijn inburgeringsplicht te voldoen9. De specifieke invulling van de 
leerroute wordt op maat voor de inburgeraar samengesteld en opgenomen in het PIP, op basis van de 
bevindingen uit de brede intake en het oriëntatietraject. Het taalonderwijs wordt per persoon ingericht op de 
individuele behoefte en sluiten steeds aan op de dagelijkse praktijk van de inburgeraar. Door de opzet van het 
taalonderwijs kan elke inburgeraar het taaltraject op eigen niveau en snelheid doorlopen. We zetten in op een 
uitdagend, maar haalbaar niveau. Als blijkt dat een niveau toch te hoog of te laag is, kan de inburgeraar wisselen 
van soort taaltraject. Dit zal in de praktijk weinig voorkomen doordat we voor de start de (on)mogelijkheden, 
life-events en ambities van elke inburgeraar goed in beeld brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Goirle vinden we het belangrijk dat inburgeraars zo snel mogelijk participeren en dat er een integrale 
combinatie gemaakt wordt tussen participatie en taal, gericht op empowerment van de inburgeraar. Taal en 
participatie lopen integraal in elkaar over, in plaats van dat zij parallel naast elkaar ingezet worden.  Taalles en -
activiteiten moeten daarom afgestemd zijn op de aangeboden participatieactiviteiten.  
 

 
9 In bijlage 3 wordt toegelicht per route, wanneer iemand aan de inburgeringsplicht vanuit de inburgeringswet 2021 heeft voldaan. 
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De Onderwijsroute richt zich 
vooral op versneld leren van de 
Nederlandse taal. Inzet op 
empowerment en participatie 
verwachten we voor deze 
doelgroep in mindere mate actief 
te moeten bevorderen. Door na 
de Onderwijsroute in te stromen 
in een vervolgopleiding, leert de 
inburgeraar via die weg 
participeren op een wijze die past 
bij zijn leven. 

De B1-route wordt gezien als de 
‘standaardroute’. Taal en 
participatie zijn evenredig 
belangrijk in deze leerroute.  

In deze route zetten we de 
combinatie van empowerment, 
participatie en taal centraal. Het 
leren van de taal is gericht op het 
vergroten van zelfredzaamheid. 
De lessen moeten aansluiten bij 
de leefwereld van de inburgeraar, 
zodat zij van hieruit een zo hoog 
mogelijk taalniveau proberen te 
verkrijgen en zij zo ver als 
mogelijk toewerken naar de 
hoogst haalbare participatie.  
 

Kader voor de Onderwijsroute  
De onderwijsroute is voor inburgeraars die in relatief korte tijd Nederlands op niveau B1 (of hoger) leren en 
vervolgens instromen in een vervolgopleiding. Deze leerroute is in principe bedoeld voor jongere inburgeraars 
met hoge leerbaarheid en die gemotiveerd zijn een opleiding in het reguliere Nederlandse onderwijs te voltooien, 
minimaal op MBO2 niveau. De inburgeraar streeft minimaal MBO2 niveau na, omdat dit geldt als een 
startkwalificatie waarmee de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk hoger worden.  
 
Kader voor de B1-route 
De B1-route is voor inburgeraars die binnen 3 jaar de Nederlandse taal op minimaal B1-niveau kunnen behalen. 
Ons streven is dat inburgeraars taal zoveel mogelijk oefenen in de praktijk en hier tijdens hun inburgeringstraject 
ruime ervaring in opdoen. Om dit te realiseren zorgen we ervoor dat het praktijkdeel aansluit op meerdere 
sectoren en op de behoefte van werkgevers.  
 
Kader voor de Z-route 
De Z-route is een intensief traject voor laagleerbare inburgeraars waarvoor het taalniveau A2 te hoog gegrepen 
is. Er wordt ingezet op zelfredzaamheid in de samenleving en (maatschappelijke) participatie, waar mogelijk ook 
via betaald werk. De doelgroep van de Z-route bestaat uit: 

 Inburgeraars voor wie betaald werk nooit haalbaar zal zijn; 
 Inburgeraars die wel betaald werk kunnen gaan doen, maar niet het taalniveau A2 kunnen halen. 

 
Bij het organiseren van de leerroutes kijken we goed naar wat we lokaal al doen en kunnen, en zorgen we ervoor 
dat we geen dingen lokaal en regionaal dubbel doen. We verwachten dat de taalaanbieders en 
participatieaanbieders met elkaar samenwerken rondom een inburgeraar.  
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6. Monitoring en informatievoorziening 
 

6.1 Monitoren van de dienstverlening 
De gemeente werkt met verschillende partners binnen de integrale aanpak en de wettelijk verplichte taken van 
de Wet inburgering 2021. Om te zorgen dat inburgeraars vanuit één gedragen visie worden begeleid, heeft de 
gemeente in dit beleidskader een visie, doelstellingen, uitgangspunten en resultaten beschreven. Dit vormt het 
kader waarop opdrachten op inburgering uitgevoerd moeten worden. Het is ook het startpunt op basis waarvan 
de gemeente en betrokken partners afspraken met elkaar maken en vervolgens regelmatig met elkaar in gesprek 
gaan om ervoor te zorgen dat elke partij consequent uitvoering geeft aan haar opdracht op inburgering. Het 
kader is helpend om elkaar te vinden en in gesprek te blijven. We houden het in onze samenwerking tussen de 
gemeenten en haar partners, maar ook tussen partners onderling, continu bij de hand, zodat deze ons op koers 
kan houden.  
 
Om goed te kunnen sturen vraagt de gemeente periodiek informatie over de behaalde resultaten op klantniveau, 
de kwaliteit en uitvoering van dienstverlening en de samenwerking. We monitoren dus op klantniveau en 
managementniveau. Op klantniveau toetsen we of de doelen die in het PIP zijn opgenomen zijn behaald. Deze 
gesprekken vinden plaats tussen de klantregisseur, de betreffende partner en waar kan ook de inburgeraar. Op 
managementniveau wil de gemeente dat periodiek alle informatie bij elkaar komt om op basis van inzicht in 
kwantitatieve en kwalitatieve gegevens goed te sturen. 
 
Gezien het feit dat het gaat om een nieuwe wet met daarbinnen taken die (deels) nieuw zijn, zet de gemeente 
de komende jaren in op gezamenlijk leren en verbeteren, zodat de leeropbrengst gebruikt kan worden t.b.v. het 
inburgeringsaanbod en de integrale aanpak aan statushouders en inburgeraars. De leeropbrengst wordt ook 
benut voor afstemming en verbetering van samenwerking tussen de opdrachtnemer en andere betrokken 
partners. Op deze manier kan er snel geanticipeerd worden op veranderingen die zich voordoen en werken we 
samen aan het laten slagen van de integrale aanpak en de nieuwe wettelijk verplichte taken van de Wet 
inburgering 2021.  
 

6.2 Informatievoorziening en -uitwisseling  
We onderscheiden drie processen in de informatievoorziening: het klantvolgsysteem, de uitwisseling van 
gegevens met ketenpartners (dit zijn COA en DUO) en de uitwisseling van gegevens met aanbieders van 
begeleiding, financieel ontzorgen, participatie en taalaanbod.  
 
Bij deze processen streven we naar: 

 Zo warm mogelijke overdracht tussen klantregisseur statushouders en uitvoerders bij ketenpartners of 
aanbieders. Juiste gegevensuitwisseling is essentieel om een inburgeraar goed en eenduidig te kunnen 
begeleiden en misverstanden over voortgang en behaalde resultaten te voorkomen.  

 Zo simpel mogelijke inrichting in onze bestaande systemen. 
 Zo veel mogelijk integreren in bestaande werkprocessen en samenwerkingen in het sociaal domein. 

Randvoorwaarde is dat het conform AVG is. 
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7. Financiën 
 
Het vertrekpunt voor de uitvoering van de taken vormen de middelen die we ontvangen van het Rijk. Het Rijk 
keert op twee manieren de middelen voor inburgering uit;  

1. De gemeente ontvangt de integratie-uitkering Inburgering. Hierbinnen vallen de onderstaande 
structurele middelen en incidentele middelen die besteed dienen te worden aan de uitvoering. 

2. De gemeente ontvangt middelen voor het financieren van de inburgeringsvoorzieningen.  Deze worden 
vooraf voorlopig vastgesteld en achteraf bijgesteld op basis van de werkelijke realisaties uitgekeerd via 
een specifieke uitkering (SPUK). 

Uitgangspunt is dat we binnen deze financiële kaders blijven.  
 
Structurele middelen (integratie-uitkering Inburgering) 
In de structurele middelen zijn de uitvoeringskosten opgenomen voor formatie, uitvoering brede intake, PIP, 
voortgangsgesprekken, ontzorgen en ondersteunende werkzaamheden. De middelen worden verstrekt via de 
integratie-uitkering Inburgering binnen het gemeentefonds. Aan deze middelen zitten geen 
bestedingsvoorwaarden vast. De middelen die we krijgen volstaan om de uitbreiding van de formatie en andere 
organisatiekosten te dekken. 
  
Incidentele middelen (integratie-uitkering Inburgering) 
Met het uitstel van de nieuwe Wet inburgering van 1 juli 2021 naar 1 januari 2022 heeft de gemeente incidentele 
middelen ontvangen vanuit het Rijk als compensatie voor het uitstel. Ook deze middelen vallen onder de 
integratie-uitkering Inburgering en zijn uitgekeerd via meicirculaire 2020 en 2021. Hiervan zijn extra 
invoeringskosten (o.a. implementatie wet en werving en opleiding van medewerkers) gedekt en is de 
ondertussengroep10 begeleid.  
 

Integratie-uitkering Inburgering Bedrag 
2021 

Bedrag 
2022 

Bedrag 
2023 

Bedrag 
2024 

Bedrag 
2025 

Bedrag 
2026 

Uitvoeringskosten  
(structurele middelen) 

 €    €        
69.320  

 €        
76.261  

 €        
76.261  

 €        
76.261  

 €        
76.261  

Compensatie uitstel  
(incidentele middelen) 

 €       
22.596  

 €           
8.658  

 €           
4.190  

 €           
3.249  

 €           
1.320  

 €                
358  

Begeleiding ondertussengroep 
(statushouders van voor 2022) 
(incidentele middelen) 

 €         
9.692  

 €           
6.163  

 €           
3.870  

 €           
1.972  

 €                
740  

 €                
222  

Totaal te ontvangen integratie-
uitkering Inburgering  

 €       
32.288  

 €        
84.141  

 €        
84.320  

 €        
81.482  

 €        
78.321  

 €        
76.842  

 
Inburgeringsvoorzieningen (SPUK) 
De middelen die de gemeente ontvangt vanuit het Rijk voor de inburgeringsvoorzieningen bedragen € 12.712 
per inburgeraar en voor gezins- en overige migranten komt dit bedrag neer op € 589 per migrant. Hierbinnen 
vallen de leerroutes, de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP), maatschappelijke begeleiding (MB) en het 
Participatieverklaringstraject (PVT). Deze middelen zijn bestemd voor het behalen van de verplichte onderdelen 
van inburgering en worden uitgekeerd via een specifieke uitkering (SPUK). Deze worden vooraf voorlopig 
vastgesteld en achteraf bijgesteld op basis van de werkelijke realisaties. 
  

 Inburgeringsvoorzieningen Asielmigranten Gezins- en overige migranten 
1. Leerroutes €10.000 - 
2. MAP €136 €195 
3. Maatschappelijke begeleiding €1.944 - 
4. PVT €216 €216 
5. Tolkvoorziening €417 €179 
Totaal €12.712 €589 

 
Hieronder staat de prognose van de middelen die we ontvangen via de specifieke uitkering (SPUK):   

 
10 Ondertussengroep: de groep statushouders die tussen juli 2021 en 31 december 2021 in de gemeente komen en ‘dupe’ 
zijn van het uitstel van de nieuwe wet.  
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Prognose 

taakstelling 
Prognose # 

(inburgeringsplichtige
) asielstatushouders 

Uitkeringsdeel 
asielstatushouders 

2022 (jaar 1) 

# gezins- 
overige 

migranten 
2020 

Uitkeringsdee
l gezins- en 

overige 
migranten 

2022 

Totale 
uitkering 

SPUK 2022 

Goirle 26 18  € 141.583  5  € 3.004   € 144.587  

 
Overige middelen 
Het Rijk verwacht dat we voor de al bestaande taken een beroep doen op de budgetten die daarvoor reeds 
beschikbaar zijn. Participatie van inburgeraars, zoals jobcoaching, leer-werkplekken of stages, worden 
gefinancierd vanuit het Wmo Participatiebudget.  
 
Voor de integrale aanpak zijn tijdelijk middelen beschikbaar gesteld in Goirle t/m 2021. De financiering van de 
integrale aanpak voor 2022 kunnen binnen het huidige budget van de gemeente uitgevoerd worden. Er zijn nog 
geen middelen beschikbaar om de integrale aanpak de jaren daarna te continueren. Echter is de integrale aanpak 
nu onze reguliere werkwijze om statushouders en inburgeraars te kunnen voorzien van de benodigde 
ondersteuning vanuit de gemeente en voor het behalen van de beoogde resultaten van pagina 6.   
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Bijlage 1: Wet Inburgering 2013 en 2021 
 

Wet inburgering 2013  Wet inburgering 2021 
Rijk is verantwoordelijk en heeft regie  Rijk is verantwoordelijk, gemeenten hebben 

aanbodplicht en regie op de voortgang van 
inburgeringstrajecten voor inburgeraars. Voor 
gezins- en overige migranten hebben gemeenten 
een beperkte regierol en aanbodplicht.  

Statushouder is volledig verantwoordelijk voor 
inburgeringstraject en krijgt DUO-lening van € 10.000 
om zijn inburgeringstraject te financieren.  

Inburgeraar en gemeente zijn samen 
verantwoordelijk voor het inburgeringstraject. 
Gemeente krijgt middelen van het Rijk om 
inburgeringstrajecten op maat aan te bieden aan 
inburgeraars. Gezins- en overige migranten krijgen 
een beperkte ondersteuning van de gemeente en 
krijgen, volgens de oude constructie, een DUO-lening 
van € 10.000 om het inburgeringstraject te 
financieren.  

Vrije marktwerking  Gemeente koopt diensten in voor inburgeraars en 
enkele deelproducten voor gezinsmigranten.  

A2-taalniveau  B1-taalniveau  
Focus op taal  Focus op participatie én taal  
Handhaving door DUO Handhaving op PIP door gemeente. Handhaving op 

inburgeringsplicht door gemeente 
Maatschappelijk begeleiding aan statushouders: 
praktische hulp, hulp bij het starten van het 
inburgeren, begeleiding gericht op integratie, 
stimuleren van participatie en integratie  

Maatschappelijk Begeleiding aan inburgeraars: 
praktische hulp en voorlichting leefgebieden en 
vaardigheden 

Huisvesting statushouders via halfjaarlijkse 
taakstelling vanuit het ministerie van Binnenlandse 
Zaken 

Huisvesting inburgeraars via halfjaarlijkse 
taakstelling vanuit het ministerie van Binnenlandse 
Zaken 
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Bijlage 2: Doelgroepen Wet inburgering 2021 
 
Met de term ‘inburgeraars’ in dit beleidskader wordt verwezen naar de inburgeringsplichtigen onder de Wet 
inburgering 2021. De doelgroep van de Wet inburgering 2021 bestaat uit vreemdelingen van 16 jaar tot de AOW-
leeftijd die zich duurzaam in Nederland vestigen en die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde 
tijd. EU-onderdanen zijn vrijgesteld van de inburgeringsplicht. Er wordt in de wet een onderscheid gemaakt in de 
volgende doelgroepen:  
 
1. Asielstatushouders 

Deze groep bestaat uit 3 categorieën: 
 Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Zij komen uit het azc.  
 Nareizigers: Echtgenoot, partner of kinderen van een asielzoeker met verblijfsvergunning 
 Hervestigers: Vluchtelingen (in buitenlandse vluchtelingenkampen) die door het UNHCR worden 

uitgekozen om zich te hervestigen in Nederland. Zij worden direct vanuit het vluchtelingenkamp 
gehuisvest in een gemeente en doorlopen niet de asielprocedure in een AZC.  

 
2. Gezinsmigranten 

Dit zijn migranten die bij hun Nederlandse echtgeno(o)t(e) of partner zijn gekomen. Deze gezinsmigranten 
komen niet in een azc. Zij hebben zich in het land van herkomst al voorbereid om hun komst naar Nederland 
en hebben veelal al enige kennis van de Nederlandse taal. De partner met wie zij zich verenigen moet 
voldoende inkomen hebben om de gezinsmigrant te onderhouden. Daarom is er geen recht op een 
bijstandsuitkering.  
Ook Turkse gezinsmigranten moeten onder de Wet inburgering 2021 verplicht inburgeren. 

 
3. Overige migranten 

Dit zijn de migranten die op vrijwillige basis naar Nederland zijn gekomen en moeten inburgeren. Over het 
algemeen heeft deze groep geen bijstandsuitkering. Bij overige migranten kan gedacht worden aan 
geestelijk bedienaren, zoals imams, rabbijnen en kloosterlingen, en vreemdelingen met een niet-tijdelijk 
humanitaire verblijfsstatus. Maar ook expats en Britten kunnen als gevolg van de Brexit inburgeringsplichtig 
worden.  
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Bijlage 3: Wettelijke eisen leerroutes Wet inburgering 2021 
 
Onderwijsroute: 
Het taalschakeltraject is een voltijds traject dat bestaat uit: 

- Taal op minimaal B1 niveau (1000 uur); 
- Schakelvakken, zoals rekenen, Engels, studie- en digitale vaardigheden (500 uur); 
- Kennis van de Nederlandse Maatschappij; 
- Loopbaanoriëntatie; 
- Het Participatieverklaringstraject 

 
B1 route: 
De B1 route is een voltijds traject dat bestaat uit: 

- Taal op minimaal B1 niveau 
- Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 
- Participatieverklaringstraject (PVT) 
- Module Arbeidsparticipatie (MAP) 
- Wanneer B1 niet haalbaar blijkt, mag worden afgeschaald naar A2  

 
Zelfredzaamheidsroute:  
De Z-route bestaat uit ten minste de volgende onderdelen: 

- Een taalmodule van 800 uur (hoogst haalbare niveau) 
- 800 uur participatie (hoogst haalbare niveau) 
- Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) 
- Participatieverklaringstraject (PVT) 
- Module Arbeidsparticipatie (MAP) 
- Een eindgesprek met de klantregisseur 
- In het PIP worden de persoonlijke doelstellingen voor de Z-route vastgesteld en op basis hiervan wordt 

tijdens het eindgesprek bepaald door de klantregisseur of de inburgeraar aan zijn inburgeringsplicht 
heeft voldaan.  

 
Flexibiliteit vanuit de wet: 

- Binnen 1,5 jaar mag gewisseld worden van leerroute 

 


