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Dienstverlening aan statushouders

Programma

1. Vanaf 2022: de nieuwe Wet inburgering

2. De huidige aanpak: de ondertussen groep

3. Statushouder aan het woord 



Kenmerken huidige wetgeving

• Eigen 
verantwoordelijkheid 
inburgeraar 

• Taalniveau A2 of hoger  

• Vrij in de keuze van een 
aanbieder en het niveau 
van de inburgeringscursus

• Zelf betalen of lening via 
de DUO

• Ontheffingen 



Waarom een nieuwe wet?

• Huidige stelsel heeft tekortkomingen, is te ingewikkeld en 
niet effectief 

• Leunt (te)veel op eigen verantwoordelijkheid en 
redzaamheid van inburgeraars

• Te weinig samenhang tussen inburgering en meedoen, 
waardoor de aansluiting - in samenleving en op de 
arbeidsmarkt - mist 

• Misstanden en in sommige gevallen fraude 

• Ondanks inspanningen haalt een grote groep 
inburgeraars hun examens niet 



De nieuwe Wet inburgering (1)

De Kern:

• Gemeenten hebben de regie op de uitvoering van de 
inburgering

• Samenwerking met COA en DUO

• Brede intake en doorlopende lijn – geen tijd te 
verliezen

• Persoonlijk Inburgeringsplan en Participatie (PIP)

• Drie leerroutes (onderwijsroute, reguliere route B1, 
zelfredzaamheidsroute)



Wet inburgering



De nieuwe Wet inburgering (2)

De Kern:

• Ontzorgen van asielstatushouders

• Maatschappelijke begeleiding

• Module Arbeidsmarkt en Participatie

• Participatieverklaringstraject

• Onderscheid asiel- en gezinsmigranten



Financiën

• Twee doelgroepen

• Verschillende budgetten nieuwe 
wet: 

– uitvoeringskosten

– implementatiekosten 

– voorzieningen (de leerroutes, 
MAP, maatschappelijke 
begeleiding, 
participatieverklaring en 
tolkenvoorziening)

• Middelen voor de ondertussen 
groep (de huidige groep 
inburgeraars) 



In het kort (1)

• Is vooral een uitvoeringswet (geen 
decentralisatie)

• Regie op de uitvoering ligt bij gemeenten

• Uitgangspunten: snel starten, duaal, zo hoog 
mogelijk taalniveau, geen ontheffingen

• Twee doelgroepen: asielmigranten en 
gezinsmigranten



In het kort (2)

• Gemeentelijke doelen: werk voorop (en anders 
maatschappelijke participatie), voor jongeren: 
onderwijs

• Verschillende onderdelen: keuzes op het gebied van 
inhoud (zij het beperkt) en uitvoering (wie)

• Uitvoering: integratie met uitvoering Participatiewet 



Wet inburgering

Proces: waar staan we nu? 



Tijdlijn

• Senaat stemt op 1 december 2020 in met nieuwe Wet 
inburgering

• Het gesprek is nog gaande over de lagere wet- en 
regelgeving  

• Beleidskader inburgering gemeente: 1e kwartaal 2021 ter 
vaststelling voorleggen aan de raad

• Aanbod leerroutes: georganiseerd in september 2021
• Verordening inburgering: oktober/november 2021 
• Implementatie voor aanbieders: laatste kwartaal 2021  
• Streefdatum invoering Wet inburgering: 1 januari 2022





Thuisin050 in beeld

• 500 statushouders

• 68% duaal traject

• uitstroom betaald werk 
en opleiding

• parttime werken 



Thuisin050 in beeld



Anticiperen op nieuwe wet

• Regievoeren (vast contactpersoon)

• Brede intake

• PIP

• Intensieve begeleiding

• Samenwerking met ketenpartners



Pilots

• Project Statushouders Stadsbeheer

• Warme overdracht – Brede intake en Pip al in 
het ACZ

• (Financieel) Ontzorgen



Werkfitprogramma

• Samenwerking gemeenten, werkbedrijven en 
WIZ: aansluiting bij statushouders 
in samenwerking met  bedrijfsleven-
brancheverenigingen.

• Gemeenten: werkfitprogramma
Bedrijven stages en banen

• Monitor en evaluatie



Navid Fatemi aan het woord 
over zijn traject en 
ervaringen met Thuisin050.



VRAGEN?
VRAGEN?


