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Kennisnemen van 
het Beleidskader statushouders en inburgeraars, integrale aanpak in de gemeente Goirle. 
 
Inleiding 
Sinds 1 januari 2022 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet 
inburgering. In deze wet staat het zo snel mogelijk integreren en participeren in de samenleving, het 
liefst via betaald werk, centraal.  
 
Om de organisatie, de implementatie en de uitvoering van de nieuwe wet goed vorm te kunnen 
geven, is het beleidskader statushouder en inburgeraars 2022- 2026 opgesteld. Het beleidskader 
geeft het kader en de koers weer van hoe de gemeente uitvoering wil geven aan de nieuwe Wet 
inburgering. Het bepaalt op hoofdlijnen de toekomstige visie en de aanpak op inburgering. Dit doen 
wij lokaal door het uitvoeren van de integrale aanpak aan statushouders, waar we in 2019 mee zijn 
gestart. De integrale aanpak richt zich specifiek op snelle(re) arbeidsparticipatie, een verhoogde 
zelfredzaamheid en stijging op de participatieladder van statushouders.  
 
 Informatie 
In de afgelopen jaren heeft de gemeente deelgenomen in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant aan 
de regionale pilot Inburgering+. Hierin hebben gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant 
verkend hoe zij de verschillende wettelijk verplichte taken van de nieuwe Wet inburgering willen 
organiseren. Dit is vastgelegd in een startnotitie die in juli 2020 is vastgesteld door alle colleges.  
Op basis van de ervaringen met de integrale aanpak en de regionale startnotitie is ter verdieping dit 
beleidskader opgesteld. Het beleidskader geeft inzicht in de uitgangspunten, resultaten en werkwijze 
die wij beogen met onze dienstverlening aan statushouders en inburgeraars.  
Het beleidskader inburgering is verbonden aan de beleidsvisie sociaal domein Goirle GLANST, 
waarvoor input is opgehaald bij partners en de participatieraad. De input die gerelateerd is aan de 
groep inburgeraars (zoals inclusiviteit, zelfredzaamheid en participatie) is verwerkt in het beleidskader 
inburgering. Ook is de participatieraad specifiek op het thema inburgering geraadpleegd ten behoeve 
van het beleidskader en de uiteindelijke uitvoering in de praktijk. Vanuit het huidige proces rondom 
statushouders is ook input opgehaald bij partners, zoals Contour de Twern, WerkvloerTaal en het 
Refugee Team. Verder benutten we de input die we krijgen van interne collega’s die al langere tijd met 
inburgeraars werken.  
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