
GEMEENTE vVEERT

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 3 september 2019

Onderwerp

Kenmerk
Uitvoeren pilots uit het pilotprogramma Veranderopgave inburgering
8 1 18 19/8 1 1822

Geachte raadsleden,

Op 28 mei 2019 hebben wij besloten twee pilotvoorstellen in te dienen bij het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het kader van het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering (VOI). De voorstellen zijn samen met de gemeenten
Cranendonck en Nederweert opgesteld en ingediend. Uit tientallen aanvragen zijn 57
gemeenten geselecteerd voor deelname aan het pilotprogramma voor in totaal 21 pilots.
De gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert ontvingen 16 juli 2019 het positieve
nieuws dat onze beide voorstellen mogen worden uitgevoerd. Het gaat om pilots binnen de
thema's Duale trajecten (combineren leren van de taal en werken), en de Brede
intake/persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie (PIP). Met deze brief informeren
wij u over de uit te voeren pilots.

Inleiding.
Met het oog op een tijdige transítie van het huidige naar het nieuwe inburgeringsstelsel
dat naar verwachting op 1 januari 2O2L in werking treedt, heeft het Ministerie van SZW
het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering opgesteld. Hiermee zet de Minister pilots
in op zeven thema's. Iedere gemeente heeft een aanvraag kunnen indienen als
hoofdaanvrager en één als medeaanvrager. De gemeente Weert heeft als hoofdaanvrager
een pilotvoorstel gedaan gericht op het thema Brede intake en persoonlijk Plan
Inburgering en Participatie (PIP). Medeaanvrager in dit voorstel is de gemeente
Nederweert. De gemeente Nederweert heeft als hoofdaanvrager een pilotvoorstel gedaan
gericht op het thema Duale trajecten. Medeaanvragers in dit voorstel zijn de gemeenten
Cranendonck en Weert. Beide subsidievoorstellen zijn op 16 juli 2019 gehonoreerd.

Het nieuwe inburgeringsstelsel dat vanaf l januari 2021in werking treedt heeft als doel:
iedereen doet mee, het liefst leidend naar betaald werk en daar moet de inburgering aan
bijdragen. Dat is waar de inzet van de inburgeraar, de overheden en andere
(maatschappelijke) partners op gericht is. Om deze doelstelling te bereiken wordt
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inburgering gepositioneerd als onderdeel van het brede sociale domein. Voor de
gemeenten Cranendonck, Nederweert en Weert sluit deze doelstelling naadloos aan bij
onze procesaanpak'Samen aan de slag!'waarmee u in de vergadering van 5 juni 20L9
hebt ingestemd. Stip op de horizon binnen de procesaanpak is: in2022 telt iedereen mee,
doet iedereen mee en draagt iedereen naar eigen kracht bij. Alle talenten komen tot
ontwikkeling, voor het individu en voor de samenleving.

Pilot VOI gericht op het thema Brede intake en PIP.
Voor de pilot gericht op het thema Brede intake en PIP ontvangt de gemeente Weert als
hoofdaonvragcr door middelvan een decentralisatie-uitkering € 120.000. Tot en met 31
december 2020 krijgen hiervoor 30 nicuwkomcrs gekoppeld aan de gemeenten Weert en
Nederweert een brede intake. Op basis van de opgehaalde informatie wordt voor de
nieuwkomer een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Het PIP heeft de focus
op maatschappelijke participatie (inclusief arbeidsparticipatie) en bevat
aanknopingspunten voor minimaal de periode van maatschappelijke begeleiding, het
Participatieverklaringstraject, een periode van ontzorging en de gekozen
inburgeringsroute.

De intake neemt in het nieuwe stelsel een belangrijke plek in en geeft op individueel
niveau inzicht in de staftposltie en ontw¡kkelmogelijkheden van een inburgeringsplichtige.
Gemeenten mogen grotendeels zelf bepalen hoe de brede intake wordt vormgegeven,
zodatzij ditzo optimaal mogelijk kunnen vervlechten in de elgen brede structuurvan het
sociaal domein. Na afronding van de brede intake wordt op basis van de opgehaalde
informatie het persoorrlijk Plan Inburgering err Participatie (PIP) opgesteld. Hierin worden
per inburgeraar afspraken gemaakt over de thema's inburgering, participatie, ontzorgen
en begeleiden.

Pilot VOI gericht op het thema Duale trajecten.
Voor de pilot gericht op het thema Duale trajecten ontvangt de gemeente Nederweert als
hoofdaanvrager door middel van een decentralisatie-uitkering € 275.0OO. Tot en met 31
december 2020 volgen hiervoor 40 nieuwkomers woonachtig in de gemeenten
Crancndonck, Nederweert en Weert een duaal traject op maat. Gedurende het traject doen
de nieuwkomers werkervaring op, volgen ze inburgeringslessen, krijgen ze aanvullende
taalondersteuning, worden ze intensief begeleid op de werkvloer door een jobcoach en een
buddy en is er aandacht voor andere levensgebieden (zoals voor gezondheid, gezin,
financiën).

Inburgeraars doen het snelst volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij als zij zo
vroeg mogelijk worden geactiveerd en de taal leren op een zo hoog mogelijk niveau. Mede
daartoe is de wens dat inburgeraars van het begin zowel leren als starten met
(vrijwilligers)werk en daardoor intensieve contacten hebben in een Nederlandstalige
omgeving. Dit vereist een inburgeringstraject dat werken en leren combineert, snel begint,
uitgaat van maatwerk en substantieel is in relatie tot het totale aantal uren in per week.
Als inburgeraars de Nederlandse taal in een maatschappelijke context toepassen, zullen zij
de taal sneller leren en doordat zij al vanaf het begin maatschappelijk actief zijn, hebben
ze ook een grotere kans om een betaalde baan te verwerven.

Convenant tussen het Ministerie van SZW en gemeenten Cranendoncþ
Nederweert en Weert.
Om de samenwerking tussen het Ministerie van SZW en de gemeenten Cranendonck,
Nederweert err Weert kraclrl bij Le zetterr is een aantal afspraken gemaakt die worden
vastgelegd in een convenant voor de pilot Brede intake en PIP en'een convenant Duale
trajecten. De afspraken hebben met name betrekking op een evaluatie van de pilot en
bijdragen aan kennisdeling in een lerend stelsel. Over de inzet van de middelen volstaat
verantwoording aan de gemeenteraad.



Convenant tussen participerende samenwerkingspartijen en gemeenten
Cranendonck, Nederweert en Weert.
Het uitvoeren van de pilots kunnen en willen we niet zonder onze lokale
samenwerkingspartners. We hebben onder andere de samenwerking nodig van Werk.Kom,
inburgeringsaanbieders en partners uit zorg- en welzijn. Om deze samenwerking kracht bij
te zetten is een aantal afspraken gemaakt die worden vastgelegd in een convenant.
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