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Hierbij ontvangt u de eerste editie van de nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering

(VOI) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Langs deze

weg informeren wij u over ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe

inburgeringsstelsel. Een tijdlijn met belangrijke momenten voor het programma

VOI vindt u hier. U leest er welke stappen reeds gezet zijn. Wij stellen het zeer op

prijs als u deze nieuwsbrief doorstuurt naar collega's en andere geïnteresseerden.

Ontvangt u deze nieuwsbrief liever niet, dan kunt u zich hiervoor afmelden via het

colofon dat u vindt na het laatste artikel.
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Publicatie rapporten financiële gevolgen nieuwe inburgeringsstelsel voor

gemeenten

Op 12 november zijn het AEF-veldonderzoek en de CPB-certificering over de

financiële gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe

inburgeringsstelsel gepubliceerd. Beide rapporten zijn opgesteld op verzoek van

het ministerie van SZW en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit

nadat de VNG eerder dit jaar zijn zorgen had geuit over de financiering van  het

nieuwe stelsel. SZW en de VNG vinden een goede balans tussen middelen en taken

in het nieuwe stelsel belangrijk. De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat

het huidige budget niet toereikend is. Over de oplossing zijn SZW en de VNG in

gesprek. Minister Koolmees gaat op zoek naar extra geld binnen de begroting van

SZW. Ook kan een deel van de oplossing gevonden worden in het bijstellen van

ambities of het verhelderen van wet- en regelgeving. Ondertussen blijven we

samenwerken met de VNG en Divosa bij het uitwerken van de lagere regelgeving,

de implementatie en de ICT. Beide rapporten en de Kamerbrief vindt u hier en in

onze tijdlijn.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland/inburgeren-in-nederland/tijdlijn-veranderopgave-inburgering-voi
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland/documenten/kamerstukken/2019/11/14/kamerbrief-over--aef-rapport-en-cpb
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/immigratie-naar-nederland/inburgeren-in-nederland/tijdlijn-veranderopgave-inburgering-voi


Handreiking inkoop

Met deze nieuwsbrief lanceren we de ‘Handreiking van Beleid naar Inkoop in de

Inburgering’. Samen met PIANOo (expertisecentrum aanbesteden) en met input

van gemeenten en taalscholen heeft SZW deze handreiking gemaakt om

gemeenten op weg te helpen met de voorbereidingen op het nieuwe

inburgeringsstelsel.

 

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten de regie over de uitvoering

van de inburgering. Daarmee worden zij ook verantwoordelijk voor het

organiseren van het inburgeringsaanbod. De handreiking helpt gemeenten hierbij.

Het laat zien welke stappen gemeenten kunnen zetten om te komen tot een

passend aanbod. Voorbeelden hiervan zijn;  

 

       -  het tijdig bepalen van het gewenste aanbod per leerroute

       -  vroeg in gesprek gaan met de (taal)aanbieders op de markt

       -  verkennen van mogelijkheden om samen te werken met andere gemeenten

       -  het verbinden van het sociaal domein met inburgering

 

Begin volgend jaar vinden er ook bijeenkomsten plaats om gemeenten te

ondersteunen bij het organiseren van het inburgeringsaanbod. Daarnaast wordt de

handreiking regelmatig uitgebreid, bijvoorbeeld met een overzicht van veel

gestelde vragen en antwoorden. Binnenkort leest u meer hierover in deze

nieuwsbrief.

 

Pilotprogramma SZW

Om ervaring op te doen met de nieuwe inburgeringswet en gemeenten te

ondersteunen bij de implementatie hiervan, is het Pilotprogramma

Veranderopgave Inburgering opgezet. Er worden pilots uitgevoerd met zes

verschillende thema's, te weten: duale trajecten, brede Intake/ PIP, vrouwelijke

nareizigers en gezinsmigranten, ontzorgen, Z-Route en route B1: van A2 naar B1.

 

In totaal lopen er 39 pilots, waar 97 unieke gemeenten aan meewerken. Een

onderzoeksbureau monitort de pilots en evalueert het proces. De lessen die

getrokken worden vormen input voor het lerend stelsel en worden ook gedeeld

met niet-deelnemende gemeenten om van te profiteren bij de implementatie.

 

Meer informatie

 

Lopende initiatieven

Naast het indienen van een aanpak voor het uitvoeren van een pilot, konden

gemeenten ook een aanvraag doen voor cofinanciering van een

evaluatieonderzoek van een lopend initiatief. In veel gemeenten bestaan immers

al projecten die passen binnen de plannen voor het nieuwe inburgeringsstelsel.

 

Tot nu toe zijn zes aanvragen toegekend, aan de gemeenten Alkmaar, Oude

IJsselstreek, Amsterdam, Zaandam, Leiden en Harderwijk. De evaluaties hebben

https://www.pianoo.nl/nl/document/17635/handreiking-van-beleid-naar-inkoop-de-inburgering
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/veranderopgave-inburgering-pilots/nieuws/2019/11/26/overzicht-pilotgemeenten


betrekking op in totaal 25 gemeenten. Ze  gaan over verschillende aspecten van

inburgering: de toeleiding naar opleiding of (vrijwilligers)werk, de inzet

van nieuwkomers als ervaringsdeskundigen, de samenwerking tussen gemeente

en AZC, het plaatsen van inburgeraars in traineeships, intensieve begeleiding naar

de onderwijsroute en de plaatsing van inburgeraars in maatwerktrajecten.

 

Klankbordgroep nieuwkomers

Bij de uitwerking en implementatie van het nieuwe inburgeringsstelsel maken wij

graag gebruik van de kennis en ervaring van inburgeraars zelf. Daarom hebben we,

mede op verzoek van de Tweede Kamer en een advies van VluchtelingenWerk

Nederland, een klankbordgroep nieuwkomers ingericht. Met de inburgeraars in

deze groep praten we over hun ervaringen als nieuwkomers in Nederland. Ook

bevragen we hen over het nieuwe stelsel. Deelnemers komen uit heel Nederland,

hebben verschillende culturele achtergronden en verschillende leeftijden. Het zijn

zowel asielstatushouders als gezinsmigranten. Inmiddels hebben we twee

succesvolle bijeenkomsten gehad die veel nieuwe inzichten hebben opgeleverd.

De klankbordgroep heeft een onafhankelijk voorzitter, Prof. Han Entzinger.

 

Colofon

 

Mail de redactie: PostbusVOI@minszw.nl 

 

Als u de nieuwsbrief liever niet ontvangt kunt zich hier uitschrijven. 

mailto:PostbusVOI@minszw.nl
mailto:postbusvoi@minszw.nl?subject=Afmelding%20nieuwsbrief%20VOI&body=Hierbij%20meld%20ik%20mij%20graag%20af%20voor%20de%20nieuwsbrief%20VOI.%20

