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Managementsamenvatting
Ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2022 in werking treedt hebben
de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck deelgenomen aan het pilotprogramma
Veranderopgave Inburgering (VOI) ingericht in 2019.
De pilots ‘Brede Intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP)’ en ‘Duale Trajecten’ hadden als
algemeen doel om lessen op te doen voor de verdere inrichting van het adaptieve
inburgeringsstelsel. Daarnaast hadden de pilots als doel om de gemeenten goed voor te bereiden op
de implementatie van de nieuwe wet door de resultaten van de pilots continu te verwerken middels
een PDCA-cyclus waarbij de werkwijze continu werd bijgesteld waar nodig. Dit om te komen tot een
werkwijze passend bij de nieuwe wet inburgering per 1 januari 2022.
Pilot Brede Intake en PIP
De Pilot Brede Intake en PIP had naast de algemene doelstellingen als specifieke doelstelling om in
samenwerking met diverse partners uit het werkveld een goed functionerend formulier te
ontwikkelen voor de ‘Brede Intake’ en daarnaast een bijbehorend ‘PIP’. Als kwantitatieve doelstelling
was gesteld om bij 20 statushouders deze documenten te gebruiken.
Samenvattend zijn de kernelementen van de aanpak binnen de pilot Brede Intake en PIP:
-

De Brede Intake en het PIP worden opgesteld in samenwerking met partners
De Brede Intake start in het AZC
De klantregisseurs leggen een huisbezoek af bij de statushouder na huisvesting
De klantregisseur betrekt al vroeg in het proces (eventueel al vanaf het eerste gesprek met
de statushouder) de benodigde betrokken partijen

In totaal zijn 16 Brede Intakes afgenomen en daaropvolgend een PIP opgesteld. Dit aantal ligt iets
lager dan de vooraf gestelde 20. Redenen hiervoor zijn onder andere het gebrek aan koppelingen
eind 2019 en begin 2020. Hierdoor konden we pas laat van start gaan met het afnemen van de Brede
Intake bij kandidaten. Daarnaast heeft ook Corona een rol gespeeld in de (on)mogelijkheden met
betrekking tot het inplannen van fysieke kennismakingsgesprekken en afspraken.
Pilot Duale Trajecten
Binnen de pilot Duale Trajecten werd als pilotspecifiek doel gesteld om ervaring op te doen met
duale trajecten waarbij inburgering en het opdoen van werkervaring gelijktijdig plaatsvond. De
doelgroep van de pilot Duale Trajecten bestond uit inburgeringsplichtige statushouders en
gezinsmigranten die in 2018 en 2019 in de gemeenten Cranendonck, Weert en Nederweert zijn
komen wonen en een bijstandsuitkering ontvangen.
Binnen de pilot Duale trajecten was geen sprake van harde streefcijfers of tijdsgebonden
doelstellingen ten aanzien van de deelnemers. De pilot diende bij te dragen aan de overkoepelende
doelstelling ‘ervoor zorgen dat in 2022 iedereen meedoet, meetelt en naar eigen kracht bijdraagt.
Alle talenten komen tot ontwikkeling; voor het individu en voor de samenleving.’ Binnen de pilot zijn
dan ook per individu uiteenlopend doelen gesteld. Deze maatwerktrajecten hadden geen einddatum
gekoppeld aan de subsidie, maar stopte als de deelnemer geen ondersteuning meer nodig had. Wel
is een streefcijfer met betrekking tot het totaal aantal deelnemers gesteld. Als doelstelling werd
gesteld om 40 statushouders een duaal traject aan te bieden en dit is ook exact het aantal
statushouders dat begin 2021 nog steeds deelnam aan het pilotproject.
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Samenvattend zijn de kernelementen van de aanpak duale trajecten:
•
•
•
•
•
•
•

Individuele doelstellingen per deelnemer, altijd maatwerk;
Taallessen bij de werkgever (taalcoach die taal gericht op de werkvloer behandelde)
Inzet van individuele jobcoach
Gebruik van casusoverleg waarin gemeenten en reïntegratiebedrijf gezamenlijk de
kandidaten doorspreken
Waar mogelijk inzet van buddy’s op de werkvloer
Integrale aanpak vanuit elf leefdomeinen
Intensieve samenwerking met een breed aantal partners om aan alle leefdomeinen te
kunnen werken

Hoewel het een dynamisch proces is en hier continu veranderingen in blijven plaatsvinden, waren
aan het einde van het project 10 tot 15 kandidaten aan de slag met een betaalde baan bij een
externe werkgever, ongeveer 15 kandidaten hadden een externe werkervaringsplek en ongeveer 10
kandidaten waren intern bij de Risse aan de slag voor het opdoen van werkervaring en primaire
werknemersvaardigheden. Hoewel deze resultaten tevredenstellend zijn, hebben de twee lockdowns
ten tijde van de coronacrisis allebei de keren gezorgd voor een terugval in plaatsingen. De overige
kandidaten die op de peildatum niet extern of intern aan het werken waren volgden een aangepast
duaal traject, waarbij eerst focus werd gelegd op bijvoorbeeld de gezinssituatie of lichamelijke of
mentale gesteldheid alvorens de stap richting werk te zetten.
Conclusie
Naar aanleiding van de pilotperiode valt op te maken dat het inburgeringsproces een veranderlijk
proces is. Het is belangrijk om de werkwijze, ook na 1 januari 2022, continu te blijven evalueren en
waar nodig aan te passen. Voor nu is op basis van de ervaringen die zijn opgedaan binnen de pilots
een pakket opgesteld aan documenten. Deze documenten dienen de basis te vormen voor de
verdere implementatie van de nieuwe wet. Daarnaast worden door het hanteren van deze
documenten de ervaringen die zijn opgedaan binnen de pilots en de werkwijze die hierdoor is
verfijnd geborgd. Het pakket bestaat uit de volgende documenten:
-

Een procesbeschrijving van de processen behorende bij de nieuwe wet inburgering (bijlage 1)
Een omschrijving van de taken en rollen van de directe betrokkenen binnen de gemeenten
en het reïntegratiebedrijf Werk.Kom (bijlage 2)
Het formulier Brede Intake welke toegepast dient te worden bij de intake van een nieuw
gekoppelde statushouder (bijlage 3)
Het formulier PIP welke kan worden opgesteld naar aanleiding van de Brede Intake (bijlage
4).

De pilots hebben de gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck de mogelijkheid gegeven om
extra inzet te leveren ter voorbereiding op de nieuwe wet inburgering. De opgedane ervaringen zijn
zeer waardevol en hebben ervoor gezorgd dat de gemeenten een werkwijze hebben ontwikkeld
passend bij de nieuwe wet inburgering welke ingaat op 1 januari 2022.
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Aanleiding
Vooruitlopend op het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2022 in werking treedt (ten tijde
van inschrijven op de pilotprojecten zou deze in werking treden op 1 januari 2021) heeft het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een pilotprogramma Veranderopgave Inburgering
(VOI) ingericht in 2019. Deze pilots dienden om lessen te trekken voor de verdere inrichting van het
inburgeringsstelsel. Mede door de komst van twee grote asielzoekerscentra in Budel en Weert en de
grote instroom van nieuwkomers de afgelopen jaren, is er binnen de gemeenten Weert, Nederweert
en Cranendonck al een aantal jaren ervaring met verschillende initiatieven om de participatie en
integratie van nieuwkomers te vergroten. Desondanks bestond in 2019 nog steeds de helft van de
bijstandsbestanden uit (voormalige) statushouders, waardoor de noodzaak groeide om een verdere
verbeterslag door te voeren. De pilots boden de kans om verder te exploreren wat wel en niet werkt
ter voorbereiding van de nieuwe wetgeving die oorspronkelijk op 1 januari 2021 in werking zou
treden.
Uit een veelvoud aan aanmeldingen zijn 57 gemeenten geselecteerd voor deelname aan het
pilotprogramma voor in totaal 21 pilots binnen de eerste tranche aan pilotprojecten. De gemeenten
Weert, Nederweert en Cranendonck hebben twee pilots tot uitvoering mogen brengen. Het gaat
hierbij om de volgende pilots:
-

Pilot Brede Intake en Plan Inburgering en Participatie (PIP)
Pilot Duale Trajecten

Enkele uitgangspunten die we hebben gehanteerd gedurende de pilots:
-

De doelen van de statushouder zijn leidend, niet de doelen van de teamleden of organisaties;
Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van de statushouder en de versterking daarvan;
Er wordt geïnvesteerd in een goede werkrelatie tussen het team en de statushouder;
Er wordt actief gewerkt aan de zelfredzaamheid van de statushouder

Doelgroep
Pilot Brede Intake en PIP
In principe bestond de doelgroep voor de pilot Brede Intake en PIP uit alle statushouders die binnen
de gemeente Weert, Nederweert en Cranendonck werden gekoppeld vanuit het COA. In totaal
hebben 16 deelnemers het traject volledig doorlopen, wat inhoudt dat er een volledige Brede Intake
is afgenomen en ook een PIP is opgesteld.

Pilot Duale Trajecten
De doelgroep van de pilot bestaat uit alle inburgeringsplichtige statushouders en gezinsmigranten die
in 2018 en 2019 in de gemeenten Cranendonck, Weert en Nederweert zijn komen wonen en een
bijstandsuitkering ontvangen. Dit waren in totaal (tussen 1-1-2018 en 1-5-2019) 61
inburgeringsplichtige nieuwkomers in de gemeente Weert, 30 in de gemeente Cranendonck en 19 in
de gemeente Nederweert. In totaal bestaat die groep ongeveer uit 110 potentiële kandidaten; het
totaal van alle inburgeringsplichtige statushouders en gezinsmigranten die in 2018 en 2019 (tot 1-52019) in de drie gemeenten zijn komen wonen. Na een eerste screening bleek echter dat ongeveer
65 van deze statushouders daadwerkelijk nog inburgeringsplichtig waren op het moment van start
pilot (1 september 2019). Deze statushouders behoorden allen tot de doelgroep voor de pilot Duale
Trajecten.
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Doelen
Algemene doelen
Naast dat er een aantal overkoepelende doelen zijn gesteld, zijn er ook specifieke doelen per pilot
gesteld. De algemene doelstellingen voor de beide pilots zijn:
-

Het opdoen van lessen voor de verdere inrichting van het adaptieve inburgeringsstelsel;
Voorbereiden op de implementatie van de nieuwe wet door de resultaten van de pilots
continu te verwerken middels een PDCA-cyclus waarbij we bijstellen waar nodig.

Pilot Brede Intake en PIP
Vanuit de pilot Brede Intake en PIP was de doelstelling om in samenwerking met diverse partners uit
het werkveld een goed functionerend formulier te ontwikkelen voor de ‘Brede Intake’ en daarnaast
een bijbehorend ‘PIP’. Daarnaast hadden we als doelstelling het afnemen van minimaal 20 Brede
Intakes en het opstellen van het daarbij behorende PIP.

Pilot Duale Trajecten
Binnen de pilot Duale trajecten is geen sprake van harde streefcijfers of tijdsgebonden doelstellingen
ten aanzien van de deelnemers. De pilot dient bij te dragen aan de overkoepelende doelstelling
‘ervoor zorgen dat in 2022 iedereen meedoet, meetelt en naar eigen kracht bijdraagt. Alle talenten
komen tot ontwikkeling; voor het individu en voor de samenleving.’ Omdat alle inburgeringsplichtige
bijstandsgerechtigden meedoen in de pilot zijn per individu uiteenlopend doelen gesteld. Waar de
een het behalen van het inburgeringsexamen als doel heeft, is het doel voor een ander gericht op
alfabetiseren. Wanneer een doel behaald is, zal een volgend doel worden opgesteld. Het traject
heeft geen einddatum gekoppeld aan de subsidie, maar stopt als de deelnemer geen ondersteuning
meer nodig heeft. Wel is er een streefcijfer met betrekking tot het totaal aantal deelnemers. Als
doelstelling werd gesteld om 40 statushouders een duaal traject aan te bieden.
De pilot is een ontwikkelslag in het huidige inburgerings- en participatiebeleid. De gemeente hoopten
middels de extra middelen voor de pilotperiode antwoord te vinden op de vraag: wat zijn de
elementen die helpen deze groep te activeren?

Aanpak en organisatie
De organisatiestructuur behorende bij de uitvoering van de pilots VOI was gelijk aan de
organisatiestructuur voor de implementatie van de nieuwe wet inburgering binnen de gemeenten
Weert, Nederweert en Cranendonck. Dit houdt in dat er sprake was van een stuurgroep waarin de
verantwoordelijke wethouders en beleidsmedewerkers vanuit de drie gemeenten aansluiten, met
daarnaast een projectgroep waarin de beleidsmedewerkers en teamleiders van de betrokken
gemeenten deelnamen. Daarnaast nam ook de manager van Werk.Kom deel aan de projectgroep.
Voor het uitvoerende gedeelte van de projecten waren diverse werkgroepen ingericht, welke verder
worden toegelicht per pilot. De projectleider maakte onderdeel uit van alle hierboven genoemde
groepen.

Pilot Brede Intake en PIP
De Brede Intake en het PIP is een van de instrumenten die valt onder de nieuwe regierol van
gemeenten in de uitvoering van het inburgeringsstelsel. De gemeente neemt van iedere
statushouder een brede intake af. Deze geeft zicht op de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van
de statushouder. Op basis van de Brede Intake wordt een PIP opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat
een passende leerroute is voor de statushouder om te komen tot een verhoging van het taalniveau
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en worden afspraken vastgelegd over inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiding. Daarnaast
worden gemeenten ook verantwoordelijk voor onder meer de inkoop van het cursusaanbod, de
maatschappelijke begeleiding en de begeleiding naar participatie.
Aan het begin van de pilots hebben we een startbijeenkomst georganiseerd waarbij een convenant is
getekend tussen de drie gemeenten en diverse partners. Mede doordat er al een goed netwerk lag
en er commitment was vanuit de regio was dit convenant binnen enkele weken rond.

Afbeelding 1. Starbijeenkomst pilots VOI
Het project Brede Intake en PIP viel uiteen in twee verschillende onderdelen. Een onderdeel was het
bij gekoppelde statushouders een Brede Intake afnemen en vervolgens een PIP opstellen, het andere
onderdeel was het inrichten van een werkgroep voor de continue doorontwikkeling van de
documenten Brede Intake en PIP. Binnen deze werkgroep zat vertegenwoordiging vanuit de
gemeenten, het reïntegratiebedrijf Werk.Kom, de inburgeringsaanbieders en de maatschappelijke
begeleiding. Daarnaast heeft een statushouder uit de pilot Duale Trajecten ook bijgedragen aan de
ontwikkeling van de formulieren. Dit gezien deze formulieren niet alleen breed uitvragen op diverse
leefgebieden, maar ook gezien deze formulieren breed gedragen moeten worden door de betrokken
organisaties. Daarnaast sloten ook op basis van behoeften experts aan binnen deze sessies,
bijvoorbeeld op het gebied van positieve gezondheid.
Aan het begin van de pilot lag de regie rondom het afnemen van de brede intake bij de
kansenverkenner. Deze diende als vooruitgeschoven post en maakte kennis met de statushouder in
het AZC en haalde daar de eerste informatie op. Na de brede intake droeg de kansenverkenner
vervolgens de opgehaalde informatie warm over naar de klantregisseur van de gemeente, als de
statushouder een woning toegewezen kreeg. De klantregisseur voerde vervolgens de regio op het
opstellen van het PIP, eventueel in samenwerking met de consulent vanuit Werk.Kom. Vanwege
contractuele redenen is er gedurende de pilotperiode gestopt met de kansenverkenner. Op dat
moment is ervoor gekozen om geen nieuwe kansenverkenner aan te stellen, op basis van het
voortschrijdend inzicht dat dit toch een extra schakel is en gaat blijven. Daarom is ervoor gekozen om
de regie direct bij de klantregisseurs van de gemeenten te beleggen. De Brede Intake bestaat immers
uit een set van meerdere gesprekken, waarbij het logisch is om deze door dezelfde persoon te laten
afnemen.
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Hoewel de regievoering is belegd bij de gemeenten, is er wel sprake van een nauwe samenwerking
tussen de klantregisseur van de gemeente en de consulent van Werk.Kom. Daarnaast is er ook een
nauwe samenwerking met de betrokken partijen voor maatschappelijke begeleiding. Dit zorgt ervoor
dat een klantregisseur op basis van behoefte snel een van deze partijen kan laten aanhaken bij de
brede intake. De consulent van Werk.Kom voort de regie op het onderdeel re-integratie en kan door
het snel aanhaken al vroegtijdig als sparringpartner dienen voor de klantregisseur van de gemeente
op dit onderdeel.
Samenvattend zijn de kernelementen van de aanpak:
- De Brede Intake en het PIP worden opgesteld in samenwerking met partners
- De Brede Intake start in het AZC
- De klantregisseurs leggen een huisbezoek af bij de statushouder na huisvesting
- De klantregisseur betrekt al vroeg in het proces (eventueel al vanaf het eerste gesprek met
de statushouder) de benodigde betrokken partijen
Voor een uitgebreidere beschrijving van de aanpak wordt verwezen naar de landelijke pilotevaluatie,
te vinden op (v.a. p.56): https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-bredeintake-pip.pdf

Pilot Duale Trajecten
Binnen de pilot Duale Trajecten zijn we gestart met een groep van ongeveer 60 statushouders die
mogelijk in aanmerking kwamen voor deelname aan de pilot Duale Trajecten. De eerste stap die
hierin gezet moest worden was het op opstellen van een eerste opzet van een ‘Brede Intake’
formulier aan de hand waarvan met deze statushouders kon worden gesproken. Nadat de
klantregisseurs van de gemeenten middels het ontwikkelde Brede Intake formulier alle
statushouders thuis hadden gesproken is de keuze gemaakt om een aantal van hen uit te sluiten van
deelname gezien deze kandidaten niet konden voldoen aan de eis die vanuit het ministerie was
gesteld, namelijk inburgeringsplichtig bij start van het Duale Traject.
De overgebleven 45 kandidaten werden allen voorzien van een PIP. Dit werd dusdanig opgesteld dat
het PIP paste bij iemands kwaliteiten, opleiding, werkervaring, psychische en lichamelijke gezondheid
en motivatie. De klantregisseur stelde dit in samenwerking met de consulent van Werk.Kom op, met
als uitgangspunt dat iedere kandidaat een duaal traject zou gaan opstarten bestaande uit in ieder
geval inburgering en participatie, met daarnaast eventueel actiepunten op overige leefgebieden. Op
alle verschillende leefgebieden werden naar behoeften doelstellingen geformuleerd, hierbij was
altijd sprake van maatwerk. Deelname aan de pilot Duale Trajecten werd als een verplicht
maatwerktraject in het kader van de Participatiewet aangeboden. Daarbij is gewezen op de kansen
die dit traject biedt en werd het zo veel mogelijk op maat afgestemd.
Gezien er volledige sprake was van maatwerk, was er geen sprake van vastgestelde fasering binnen
het traject. Dit gezien ieder individu aan andere doelstellingen werkt, met een daarbij passend
tijdspad. Een individueel traject wordt opgesteld aan de hand van de te ontwikkelen vaardigheden in
elf leefdomeinen, waar maatschappelijke/arbeidsparticipatie en communicatie (inburgering) er twee
van zijn. De overige leefdomeinen zijn: onderwijs, sociaal netwerk, financieel, kennis van de
Nederlandse waarden, huisvesting, huiselijke relaties, opvoeding/kinderopvang, geestelijke
gezondheid, lichamelijke gezondheid, en activiteiten in het dagelijks leven. Binnen het traject was het
met middelen vanuit de Participatiewet mogelijk om certificaten te halen (zoals VCA). Per individu
werd een pakket samengesteld.
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“Er is sprake van veel maatwerk. Het ontwikkelplan is individueel en daarvoor is gekeken wat iemand nodig heeft. Soms is
daardoor lang gewacht met matching naar werk. Dan heeft het wegnemen van belemmeringen op andere leefgebieden
voorrang, dus dan richten we ons eerst daarop.”

Wanneer er sprake was van arbeidsmarktperspectief bij een kandidaat ging een jobhunter (met de
input uit de Brede Intake en het PIP) op zoek naar een match met een werkgever. Dit in alle
mogelijke branches, van groen tot industrie en van horeca tot zorg, afhankelijk van de kwaliteiten en
wensen van de nieuwkomer. Hoewel op voorhand werd verwacht dat er mogelijk niet realistische
wensen zouden worden geopperd, bleek dit niet het geval. De statushouders hadden zelf realistische
beroepswensen en waar mogelijk werkten we vaak middels in eerste instantie een ontwikkeltraject
en na gebleken geschiktheid door naar de beroepswens met een betaald dienstverband. Tijdens de
landing op de werkplek was sprake van individuele en intensieve ondersteuning van een jobcoach,
die daadwerkelijk ondersteunt op de werkvloer. Daarnaast is ernaar gestreefd dat iedere werkgever
enkele medewerkers aanwijst als buddy. Deze buddy’s zijn een laagdrempelig aanspreekpunt voor de
nieuwkomers. Tot slot heeft iedere deelnemer (naar behoefte) een eigen taalcoach die naar de
werkplek komt om samen te kijken welke taal cruciaal is voor op de werkvloer..
“We kiezen wel werkgevers uit waar we vertrouwen in hebben. Bij sommige hadden we er geen vertrouwen in dat er
perspectief was, dan doen we het niet. Veel bedrijven zijn wel serieus en hebben behoefte aan krachten die blijven.”

Nieuwkomers voor wie het nog niet haalbaar was om direct aan de slag te gaan bij een werkgever,
volgden een voorschakeltraject bij Werk.Kom. Dit werd op maat samengesteld. Het ging hierbij in
ieder geval vrijwel altijd om het opdoen van werknemersvaardigheden en het volgen van trainingen.
Denk hierbij aan trainingen gericht op omgaan met geld, gezondheid, computervaardigheden,
assertiviteit en beroepenoriëntatie.
Wanneer het volgen van een opleiding als doel naar voren kwam uit het ontwikkelplan werd gezocht
naar een passende opleiding, zoals een BBL-opleiding of Praktijkleren met de Praktijkverklaring.
Samenvattend zijn de kernelementen van de aanpak:
• Individuele doelstellingen per deelnemer, altijd maatwerk;
• Taallessen bij de werkgever (taalcoach die taal gericht op de werkvloer behandelde)
• Inzet van individuele jobcoach
• Gebruik van casusoverleg waarin gemeenten en reïntegratiebedrijf gezamenlijk de
kandidaten doorspreken
• Waar mogelijk inzet van buddy’s op de werkvloer
• Integrale aanpak vanuit elf leefdomeinen
• Intensieve samenwerking met een breed aantal partners om aan alle leefdomeinen te
kunnen werken
Voor een uitgebreidere beschrijving van de aanpak wordt verwezen naar de landelijke pilotevaluatie,
te vinden op (v.a. p.73): https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-dualetrajecten.pdf
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Resultaten
Pilot Brede Intake en PIP
In totaal hebben we 16 Brede Intakes afgenomen en daaropvolgend een PIP opgesteld. Dit aantal ligt
iets lager dan de vooraf gestelde 20. Redenen hiervoor zijn onder andere het gebrek aan koppelingen
eind 2019 en begin 2020. Hierdoor konden we pas laat van start gaan met het afnemen van de Brede
Intake bij kandidaten. Daarnaast heeft ook Corona een rol gespeeld in de (on)mogelijkheden met
betrekking tot het inplannen van fysieke kennismakingsgesprekken en afspraken.
Hoewel het aantal daadwerkelijk doorlopen cycli wellicht lager ligt dan vooraf gehoopt, hebben we
toch ruime ervaring opgedaan in de nieuwe werkwijze. De opgedane ervaringen met betrekking tot
het afnemen van de Brede Intake werden continu meegenomen in de werkgroep Brede Intake en PIP
waarbinnen we uiteindelijk zijn gekomen tot twee definitief vastgestelde documenten. Waar we in
het begin enkel gebruik maakten van de Zelfredzaamheidsmatrix, zijn we geëindigd met twee
formulieren die zijn gebaseerd op een combinatie van de Zelfredzaamheidsmatrix en de methodiek
Positieve Gezondheid. Hierbij heeft ook iemand meegekeken vanuit het Institute for Positive Health
(IPH), de grondleggers van de methodiek. Deze definitieve formulieren zijn binnen alle drie de
gemeenten geïmplementeerd.
Tot slot is een van de belangrijkste resultaten de ervaring die wij hebben opgedaan in het werken
volgens de nieuwe wet inburgering, waardoor we onze processen hebben kunnen inrichten,
evalueren en bijstellen. Resultaat hiervan is de voltooide klantreis, welke te zien is in figuur 1.

Figuur 1. Klantreis gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck

Pilot Duale Trajecten
Binnen de pilot Duale Trajecten was op voorhand als doel gesteld om 40 statushouders te laten
starten met een Duaal Traject. Zoals eerder aangegeven is in eerste instantie middels een
thuisbezoek een Brede Intake afgenomen bij ongeveer 60 kandidaten. Het afleggen van dit
thuisbezoek is als zeer waardevol ervaren, gezien hier vaak veel meer extra informatie werd
opgehaald als de informatie die opgehaald werd wanneer het gesprek plaatsvond in een
gespreksruimte bij de gemeente.
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Na deze voorselectie hebben uiteindelijk 45 kandidaten de start gemaakt aan een Duaal Traject,
waarvan 40 begin 2021 nog deelnamen. Reden hiervoor is dat er tussentijds sprake is geweest van
verhuizing bij een aantal kandidaten, waardoor de begeleiding werd overgenomen vanuit een andere
gemeente (b.v. Roermond / Utrecht / etc.).
Doordat de groep bestond uit kandidaten die zowel in 2018 als 2019 waren ingestroomd en dus niet
enkel uit daadwerkelijke nieuwkomers, bestond de groep in de praktijk vooral uit moeilijk te
bemiddelen deelnemers die in de Nieuwe Wet Inburgering onder de Z-route zouden vallen.
Ongeveer de helft van de deelnemers was analfabeet. Verder is de groep divers wat betreft geslacht,
leeftijd en lang van herkomst.
“Het was wel duidelijk merkbaar bij de eerste lockdown, toen waren we net gestart in januari. Meestal doen we twee
maanden werkervaring en dan een contract. Na die twee maanden deden veel bedrijven de deur dicht en werd de
proefplaatsing dus niet verlengd, ook als het eigenlijk goed liep op de eerste plek en er contractverlening aan zat te komen.
Dit zijn wel de mensen die er het eerste uitvliegen.”

Hoewel het een dynamisch proces is en hier continu veranderingen in blijven plaatsvinden, waren
aan het einde van het project 10 tot 15 kandidaten aan de slag met een betaalde baan bij een
externe werkgever, ongeveer 15 kandidaten hadden een externe werkervaringsplek en ongeveer 10
kandidaten waren intern bij de Risse aan de slag voor het opdoen van werkervaring en primaire
werknemersvaardigheden. Hoewel we al zeer tevreden zijn met deze resultaten, hebben de twee
lockdowns ten tijde van de coronacrisis allebei de keren gezorgd voor een terugval in plaatsingen. De
overige kandidaten die op de peildatum niet extern of intern aan het werken waren volgden een
aangepast duaal traject, waarbij eerst focus werd gelegd op bijvoorbeeld de gezinssituatie of
lichamelijke of mentale gesteldheid alvorens de stap richting werk te zetten.
“Normaal gesproken vinden intakegesprekken plaats op het gemeentehuis. Binnen deze pilot is dat gedaan middels een
huisbezoek door de klantregisseur. De klantregisseurs kregen hierdoor een veel beter beeld van de thuissituatie. Bijvoorbeeld
dat een kind zoveel zorg of aandacht nodig heeft dat een ouder niet normaal een gesprek kan voeren. Of soms zeggen ze in
een intakegesprek dat ze de administratie op orde hebben, maar dan liggen er nog tien ongeopende brieven van de DUO en
de gemeente op tafel. De klantregisseurs waren enthousiast over deze werkwijze, en we willen dit dan ook behouden.”

Financiën
Pilot Brede Intake en PIP
Voor de pilot Brede Intake en PIP is vanuit de Rijksoverheid een budget toegekend van €137.000.
Vanwege vertragingen die vanuit de coronacrisis zijn opgelopen (en de verleningen die hieruit is
voortgekomen) is een extra budget toegekend aan alle pilots van €28.000. Dit brengt het
totaalbudget voor de pilot Brede Intake en PIP op €165.000. Op het moment van schrijven
(september 2021) is de budgetbesteding die heeft plaatsgevonden vanuit het project Brede Intake en
PIP als volgt:
Omschrijving
Trainingen
Kansenverkenner
Projectleiding
Overige / onvoorziene uitgaven
Totale kosten

Kosten
€3.516,64
€21.128,46
€16.497,00
€13.566,84
€54.708,94

Bij overige kosten dient te worden gedacht aan bijvoorbeeld het advies vanuit Berenschot en COPPA
CPB rondom het aanbestedingstraject, het kostprijsonderzoek en tolk- en vertaalkosten gedurende
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de pilot. Hoewel er nog enkele facturen binnen moeten komen rondom de pilot Brede Intake en PIP,
blijft er evengoed een flink budget over. Verwachting is dat dit bedrag ongeveer rond de €75.000 zal
liggen. De overgebleven financiële middelen op het budget van de pilot Brede Intake en PIP worden
ingezet voor de verdere implementatie van de nieuwe wet inburgering en ten gunste van de
doelgroep. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
•
•

Scholing en ontwikkeling betrokkenen
Ontwikkelen informatievideo statushouders

Pilot Duale Trajecten
Voor de pilot Duale Trajecten is vanuit de Rijksoverheid een budget toegekend van €275.000.
Vanwege vertragingen die vanuit de coronacrisis zijn opgelopen (en de verleningen die hieruit is
voortgekomen) is een extra budget toegekend aan alle pilots van €28.000. Dit brengt het
totaalbudget voor de pilot Duale Trajecten op €303.000. Op het moment van schrijven (september
2021) is de budgetbesteding als volgt:
Omschrijving
Inhuur jobhunting
Jobcoaching (intensief begeleiden van
deelnemers op de werkvloer)
Individuele taalcoaching
Projectleiding
Overige / onvoorziene uitgaven
Totale kosten

Kosten
€61.168,24
€87.596,68
€52.682,66
€60.407,88
€6.825,33
€268.680,79

Met een totaalbudget van €303.000 en een resterend budget van €34.319,21 hebben we nog steeds
financiële ruimte binnen de pilot Duale Trajecten. De resterende middelen worden ingezet om de
jobcoaching op de werkplekken te continueren zolang het budget hiervoor toereikend is.

Conclusies
Conclusie vanuit de pilots Brede Intake en PIP & Duale Trajecten
Op basis van de hierboven gegeven informatie kunnen enkele algehele conclusies worden getrokken
die we continu mee moeten nemen in de verdere implementatie van de nieuwe wet inburgering:
-

-

-

Het inburgeringsproces is een veranderlijk proces. Het is belangrijk om de werkwijze continu
te blijven evalueren en waar nodig aan te passen. De keuze van de gemeenten Weert,
Nederweert en Cranendonck om hierin samen op te trekken is hierin zeer waardevol gezien
de ervaringen worden gedeeld en ook samen het gesprek wordt aangegaan over eventuele
bijstellingen. Het is van belang om binnen de wet- en regelgeving maatwerk toe te passen
gezien iedere situatie iets anders vraagt van de betrokken professionals.
Er zijn erg veel partijen betrokken die allemaal volgens een nieuwe wetgeving moeten gaan
handelen. Dit vergt nogal wat van de betrokkenen. Het is belangrijk dat de betrokken
partijen goed communiceren en dat de klantregisseur hierin de regie pakt.
Goede communicatie naar de deelnemer toe is zeer belangrijk. Bespreek het volledige traject
met een kandidaat. Leg uit welke stappen iemand moet doorlopen om iets te bereiken, zodat
de deelnemer blijft focussen op de stip op de horizon en niet direct gedemotiveerd raakt als
er een tegenslag plaatsvindt.
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-

-

-

-

-

-

De mate waarin de klantregisseur van de gemeente zijn regierol op zich neemt is cruciaal. De
gemeente fungeert als regisseur op het proces van de statushouder, waardoor het van
belang is dat de klantregisseur als de zogenoemde ‘spin in het web’ fungeert en partijen op
basis van expertise aanhaakt. Hiervoor moet de klantregisseur van de gemeente veel kennis
hebben op verschillende terreinen. Ook is de klantregisseur zeer afhankelijk van het
signaleringsvermogen van de betrokken partijen, gezien een inburgeringsaanbieder en / of
een jobcoach intensiever contact heeft met de kandidaat. Ze dienen dus gevoed te worden
over de situatie van een statushouder zodat ze waar nodig extra partijen kunnen inschakelen
om de juiste ondersteuning te bieden.
Het gezamenlijk optrekken vanuit de gemeente (klantregisseur) en Werk.Kom (consulent en
in sommige gevallen jobcoach / jobhunter) zorgt ervoor dat er structureel op casusniveau het
gesprek kan worden aangegaan.
Het inrichten van een daadwerkelijk casusoverleg binnen de pilot Duale Trajecten leverde
veel inzichten op. Eens in de twee weken zaten de klantregisseurs vanuit de gemeenten en
de betrokkenen vanuit Werk.Kom samen om de actuele stand van zaken van de kandidaten
door te spreken. Het is interessant om te kijken op welke wijze dit voortgezet kan worden.
Het afleggen van het huisbezoek is ervaren als zeer waardevol. Dit dient dan ook een
standaard onderdeel te blijven binnen de werkwijze per 1 januari 2022.
De jobcoaching heeft een cruciale rol gespeeld in de successen met betrekking tot de
plaatsingen bij externe werkgevers. Doordat de jobcoach zowel werknemer als werkgever
begeleidt vindt er een goede landing op de werkplek plaats. Dit, in samenwerking met de
acties die vanuit de jobhunter werden uitgezet, zorgde voor veel doorstroom van externe
werkervaringsplekken naar betaald werk.
Hoewel het binnen de pilot, mede door corona, net altijd is gelukt om het eerste gesprek
binnen de Brede Intake plaats te laten vinden op het AZC, is het wel het doel om dit in de
toekomst te blijven doen waar mogelijk. Dit is natuurlijk afhankelijk van de reisafstand tot
het AZC.
Als gemeenten zijn we zeer afhankelijk van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Bij (warme) overdracht van AZC naar gemeente speelt de casemanager van het COA een
belangrijke rol in de Brede Intake. Dit gezien de casemanager van het COA reeds betrokken is
geweest bij de betreffende statushouder en de casemanager de gemeente van waardevolle
informatie kan voorzien. Deze afstemming vindt goed plaats met de AZC’s nabij de
gemeenten Nederweert, Weert en Cranendonck maar verloopt vaak nog moeizaam met
AZC’s verder verspreid in het land. Belangrijk is dus om hier als gemeenten alert op te zijn en
waar nodig aan de bel te trekken.

Landelijke conclusies
Voor verdere landelijke conclusies verwijzen we nogmaals naar de eerder genoemde pilotevaluaties.

Aanbevelingen
De conclusies hebben geleid tot een pakket aan processen, documenten en taakbeschrijvingen die de
gemeenten goed moet voorbereiden op de nieuwe wet inburgering. Deze documenten zijn
overgedragen aan o.a. de teamleiders en / of de beleidsmedewerkers van de gemeenten. Het
betreft:
-

Een procesbeschrijving van de processen behorende bij de nieuwe wet inburgering (bijlage 1)
Een omschrijving van de taken en rollen van de directe betrokkenen binnen de gemeenten
en het reïntegratiebedrijf Werk.Kom (bijlage 2)
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-

Het formulier Brede Intake welke toegepast dient te worden bij de intake van een nieuw
gekoppelde statushouder (bijlage 3)
Het formulier PIP welke kan worden opgesteld naar aanleiding van de Brede Intake (bijlage
4).

Hoewel we binnen de pilots deze werkwijze al voor een groot deel hebben ingevoerd, is het van
belang dat de teamleiders van de gemeenten de komende tijd actief blijven sturen op de verdere
implementatie van deze processen en documenten. De taken en rollen zijn gewijzigd ten opzichte
van de eerdere situatie. Met name de klantregisseur heeft een zeer bepalende rol waarbij deze
fungeert als spin in het web en de regie voert over het gehele proces. De teamleiders dienen hier
voldoende in te ondersteunen en begeleiden.
Daarnaast luidde de aanbeveling om verder te onderzoeken welke rollen de verschillende externe
partijen hebben binnen het inburgeringsproces. Dit zodat de klantregisseur de regierol daadwerkelijk
goed kan invullen en weet welke partijen aangehaakt kunnen worden bij specifieke behoeften. Deze
aanbeveling is direct omgezet in actie, waarbij een gedeelte van de resterende budgetten van de
pilot Brede Intake en PIP hiervoor worden ingezet. Het gesprek wordt aangegaan met zowel
gemeenten als de momenteel betrokken externe partijen om te kijken welke vormen van
dienstverlening er momenteel zijn. De landelijke wet- en regelgeving met betrekking tot de
verplichtingen (en de eigen ambities) van de gemeenten wordt hierlangs gehouden om te kijken of er
eventueel hiaten zijn. Wanneer hier sprake van is wordt er actie ingezet om ervoor te zorgen dat we
alle benodigde expertises ‘in huis’ hebben.
Tot slot is het inburgeringsproces, zoals hierboven reeds benoemd, een veranderlijk proces. Het is
belangrijk om de werkwijze continu te blijven evalueren en waar nodig aan te passen.
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Bijlagen
Bijlage 1. Processen nieuwe wet inburgering
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Bijlage 2. Taken en rollen nieuwe wet inburgering
Hieronder staan de taken en rollen van de betrokkenen rondom inburgering binnen de gemeenten
en binnen Werk.Kom omschreven.
Beleidsadviseur gemeente
-

-

-

-

-

Inlezen wet- en regelgeving;
Opstellen beleid (waarin o.a. het volgende moet worden meegenomen: (Brede Intaken en
PIP; voortgang en handhaving; leerroutes; ontzorgen; PVT; MAP; maatschappelijke
begeleiding; tolken; etc.);
Opstellen van verordening en procedures;
Beleidsstukken in procedure brengen voor vaststelling college / raad;
College en raad informeren over voortgang;
Interne afstemming met o.a. MT, bestuur, beleidsadviseurs flankerend beleid, financiën,
juristen, inkoopadviseur / contractmanagement, uitvoerders (consulenten en administratieve
krachten), communicatie, HR, informatiespecialisten en systeembeheerders;
Externe afstemming met o.a. andere gemeenten in de regio, aanbieders
(inburgeringsaanbieder; participatie; VluchtelingenWerk; COA; AMW; ervaringsdeskundigen
etc.);
Toezien op kwaliteit aanbod partners, waaronder taalaanbod, MAP cursussen,
participatiedeel, bevordering financiële zelfredzaamheid, maatschappelijke begeleiding, PVT;
Draagt zorg voor de randvoorwaarden voor een goede uitvoering inburgering:
o HR (werving / aanstelling adviseurs belast met inburgering
o Kwaliteitsbevordering inregelen
o Formats opstellen (Brede Intake; PIP; voortgangsgesprek; beschikkingen; etc.)
o Registratie / ICT (aanvullende module moet ingekocht worden of huidige systeem
moet worden aangepast)
o Inregelen verplicht ontzorgen
o Handhaving naleving inburgeringsplicht
Financiën en control / P&C cyclus;
Evalueren van beleid.

Teamleider gemeente
Eerste verantwoordelijke in uitvoering van beleid
-

Hiërarchisch leidinggevende;
Monitoren en bijsturen m.b.t. de afgesproken werkwijze;
Monitoren instroom vanuit AZC, afname intake, etc.;
Draagt bij aan visieontwikkeling binnen de afdeling;
Levert een bijdrage aan beleidsadvisering/-ontwikkeling op meerdere complexe en brede
terreinen;
Heeft een verbindende rol tussen het team en het management en richting bestuur;
Draagt mede zorg voor de adequate en effectieve bezetting binnen de organisatorische
kaders;
Is verantwoordelijk voor de realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve output;
Coacht, stimuleert en faciliteert medewerkers van het team Inwoners.
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Klantregisseur gemeente
-

-

-

-

-

-

-

-

Organiseren en houden van meerdere gesprekken in het kader van de Brede intake
inburgering om de startpositie en ontwikkelingsmogelijkheden van de inburgeringsplichtige
in beeld te brengen: gesprekken op AZC of thuis. Gezamenlijke intake met de consulent reintegratie-bedrijf bij statushouders die een B1-route of Z-route ingaan;
Verstrekken van passende informatie aan alle inburgeringsplichtigen: over rechten en
plichten in de wet inburgering, ondersteuning en begeleiding en het aanbod
inburgeringsvoorzieningen;
Organiseren van de leerbaarheidstoets;
Vastleggen afspraken rond voorschoolse educatie in PIP (jonge kinderen);
Vaststellen van het PIP samen met de statushouder op basis van de Brede intake en het
leerbaarheidsonderzoek; bij statushouders die een B1-route of Z-route ingaan, in
samenspraak met de consulent re-integratie-bedrijf;
Vaststellen van het PIP voor de onderwijsroute met de statushouder en de taalaanbieder;
Organiseren en verzorgen van het PVT (iswm ketenpartners) voor alle inburgeringsplichtige;
Ondertekening verklaring en registratie Portal;
Organiseren van de MAP voor inburgeraars in B1- en Z- route. Beoordelen MAP in
eindgesprek;
Maken eindverslag MAP voor de inburgeringsplichtige;
Voert de regie over het opgestelde PIP en schakelt externe partners nodig bij de
desbetreffende leefgebieden. Vervolgens periodiek inwinnen van informatie over de
voortgang van de inburgering bij organisaties die erbij betrokken zijn: inburgeringsaanbieder,
maatschappelijk werk, re-integratiebedrijf, etc;
Gesprekspartner van de betrokken disciplines binnen het traject van de betrokken externe
partners (b.v. binnen Werk.Kom van consulent, jobhunter en jobcoach);
In samenspraak met de kandidaat, de consulent Werk.kom, de jobcoach en jobhunter
vormgeven aan traject van kandidaat op het gebied van werk; bepalen welke activiteiten in
te zetten om kandidaat naar arbeid toe te begeleiden;
Handhaven van het proces en wanneer nodig maatregelen opleggen bij niet opvolgen van
afspraken uit PIP door kandidaat;
Het periodiek voeren van voortgangsgesprekken met de statushouder en eventuele
betrokken partners (elke 3 maanden);
Indien nodig eenmalige bijstelling van het PIP samen met de inburgeraar;
Taken bij niet-uitkeringsgerechtigde gezins- en huwelijksmigranten:
o Organiseren en houden van de intake en voortgangsgesprekken;
o Vaststellen van een PIP;
o Handhaven op de inspanningsverplichting.
Het gehele proces rapporteren in het clientvolgsysteem (elke 3 maanden):
o Brede intake en PIP
o Beschikking
o Voortgangsgesprekken en andere tussentijdse gesprekken
o Voortgang van hulpverleningstrajecten
Professionalisering; inlezen, volgen van trainingen op gebied van wet- en regelgeving,
landelijke en lokale aanpak van inburgeren en participeren, etc.
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Consulent Werk.Kom
-

-

-

-

-

Brede Intake samen met klantregisseur van de gemeente bij AZC en mensen thuis om zo een
goed beeld te krijgen van de situatie, plus administratief afhandelen in volgsysteem
Vanuit deze intake samen met klantregisseur van de gemeente het PIP opstellen.
Gesprekspartner van klantregisseur gemeente op kandidaat niveau;
Gesprekspartner van de betrokken disciplines binnen het traject binnen Werk.Kom
(jobcoaches, jobhunter);
In samenspraak met de klantregisseur, de kandidaat, de jobcoach en jobhunter Werk.Kom
vormgeven aan traject van kandidaat op het gebied van werk; bepalen welke activiteiten in
te zetten om kandidaat naar arbeid toe te begeleiden;
Signaleren en adviseren m.b.t. inschakelen hulptrajecten door gemeente (b.v. doorverwijzen
naar schulddienstverlening / AMW / Al Osra; adviseren gemeente over AD onderzoek);
Regelen interne werkcomponent en daarbij behorend:
o Hierover wekelijks contact/voortgangsgesprekken met cliënt. Tevens ophalen
adviezen/terugkoppeling werkleiding werkafdeling. Verder bijstaan met alledaagse
hulpvragen. Afstemming met interne werkleider;
o Inplannen en laten afnemen NOA test;
o Bespreken uitslag test met de kandidaat;
o Verzuimbegeleiding (bij interne werkcomponent);
Het iedere 3 maanden voeren van een evaluatiegesprek met de betrokken klantregisseur (en
eventueel jobcoach / kandidaat). Adviseren op welke punten het PIP bijgesteld dient te
worden;
Ontwikkelen en verzorgen van (op drie taalniveaus) workshops en trainingen;
Hulp bij opstellen van profiel en CV;
Driegesprekken voeren met kandidaat;
Deelname vacatureoverleg om vandaaruit kansen te bespreken voor kandidaten;
Het gehele proces rapporteren in cliënt volgsysteem Paragin, waaronder;
o Bevindingen praktijkdiagnose;
o Samenvatten voortgangsgesprekken;
o Conclusies NOA-test;
o Diverse rapportages;
o Brede intake en PIP;
Inplannen gesprek met jobhunter, jobcoach, consulent en kandidaat wanneer een kandidaat
van intern naar extern gaat;
Professionalisering; inlezen, volgen van trainingen op gebied van wet- en regelgeving,
landelijke en lokale aanpak van inburgeren en participeren, etc

Jobhunter Werk.Kom
-

-

Gesprekspartner van klantregisseur gemeente op kandidaat niveau;
Gesprekspartner van de betrokken disciplines binnen het traject binnen Werk.Kom
(jobcoaches, collega’s intake & diagnose);
In samenspraak met de klantregisseur, de kandidaat, de consulent Werk.Kom en jobcoach
vormgeven aan traject van kandidaat op het gebied van werk; bepalen welke activiteiten in
te zetten om kandidaat naar arbeid toe te begeleiden;
Signaleren en adviseren m.b.t. inschakelen hulptrajecten door gemeente (b.v. doorverwijzen
naar schulddienstverlening / AMW / Al Osra; adviseren gemeente over AD onderzoek);
Vinden van passende werkplekken;
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-

o Beoordeling geschiktheid; match kandidaat – vacature;
o Voorzien van maatwerk (geen groepsdetachering);
Opbouwen, uitbouwen en onderhouden van een relatienetwerk met werkgevers en
samenwerkingspartners;
Doet acquisities met nieuwe en bekende werkgevers over vraag naar arbeid;
Houdt intakegesprekken met kandidaten op het gebied van werk;
Beoordeelt of iemand plaatsbaar is en op welke termijn;
Begeleidt de kandidaten in het sollicitatie proces en geeft hierbij tips;
Woont sollicitatiegesprekken bij;
Onderhandelt met de werkgever over proefperiode, tegemoetkomingen, arbeidsperiode;
Vraagt LWM (Loon waard meting) aan waar nodig is;
Communiceert met de werkgever over inzet van LKS;
Organiseert bijeenkomsten voor werkgevers en werkzoekenden om elkaar te leren kennen;
Rapporteert in klantvolgsysteem WPK / Paragin;
Draagt zorg voor administratieve handelingen rondom werk;
Stimuleert de deelnemers;
Begeleidt zowel de werkgever als de kandidaat in het arbeidsproces;
Creëert kansen zowel bij de werkzoekende als de werkgever;
Professionalisering; inlezen, volgen van trainingen op gebied van wet- en regelgeving,
landelijke en lokale aanpak van inburgeren en participeren, etc

Jobcoach Werk.Kom
-

-

-

Gesprekspartner van klantregisseur gemeente op kandidaat niveau;
Gesprekspartner van de betrokken disciplines binnen het traject binnen Werk.Kom
(jobhunter, collega’s intake & diagnose);
In samenspraak met de klantregisseur, de kandidaat, de consulent en jobhunter Werk.Kom
vormgeven aan traject van kandidaat op het gebied van werk; bepalen welke activiteiten in
te zetten om kandidaat naar arbeid toe te begeleiden;
In samenspraak met de klantregisseur van de gemeente eventuele afstemming met overige
betrokken partners bij de kandidaat zoals AMW, ambulante begeleiding, taalaanbieders
(inburgering), taalcoach (op de werkvloer), etc.;
Signaleren en adviseren m.b.t. inschakelen hulptrajecten door gemeente (b.v. doorverwijzen
naar schulddienstverlening / AMW / Al Osra; adviseren gemeente over AD onderzoek);
Coachen van de kandidaat; in het proces naar extern werk en op de externe werkplek;
Gespreksvoering met / coachen van werkgever en collega’s op de werkplek;
Rapporteren in kandidaat volgsysteem WPK / Paragin;
Begeleiden richting zelfredzaamheid van de kandidaat op het gebied van werk;
Inplannen driegesprek met kandidaat, jobcoach en consulent wanneer een kandidaat van
extern naar intern gaat;
Professionalisering; inlezen, volgen van trainingen op gebied van wet- en regelgeving,
landelijke en lokale aanpak van inburgeren en participeren, etc.

Partners
-

Worden indirect aangestuurd door de klantregisseurs vanuit de gemeente;
Eerst actie vanuit PIP, vervolgens signaleringsrol voor jobcoach / consulent Werk.Kom /
maatschappelijk begeleider op andere leefgebieden;
Warme overdracht m.b.t. leefgebied.
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Bijlage 3. Formulier Brede Intake

BREDE INTAKE - STATUSHOUDERS
ALGEMENE INFORMATIE
Naam klantmanager inburgering:
Overige betrokkenen intake:
Gemeente:
Startdatum Brede Intake:
(Telefonische) tolk aanwezig en zo ja, wie:
AZC Locatie
Datum aankomst in NL
Achternaam

Geslacht

Voornamen
Geboortedatum
Burgerlijke staat
Nationaliteit

Land van herkomst:

Moedertaal
Talenkennis
BSN
Telefoonnummer
Emailadres

HUISVESTING
Datum huisvesting:
Straat en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
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VERBLIJFSDOCUMENT

Geldige verblijfsvergunning:

ja / nee

Ingangsdatum :

geldig tot:

UITKERINGSGEGEVENS

Uitkering: ja / nee
Optioneel (b.v. contactpersoon uitkering; info m.b.t. uitkering):

ACTIVITEITEN OP AZC
Deelgenomen aan voorinburgering

ja / nee

Indien ja; voorinburgering afgerond?

ja / nee

Deelgenomen aan Voor Werk

ja / nee

Deelgenomen aan Zelfwerkzaamheid

ja / nee

Indien ja; welke werkzaamheden:

Evt. resultaat leerbaarheidstoets AZC:

Overige informatie vanuit AZC:
B.v. diplomawaardering, UAF, start inburgering

Zelfredzaamheid:
B.v.: kunt u goed voor uzelf zorgen?

Andere activiteiten:

Verdere toelichting op activiteiten AZC:
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B.v. aantal uren Voor Werk / voorinburgering / Zelfwerkzaamheid, wat is er in inhoudelijk
precies behandeld?

VOOROPLEIDING IN HET LAND VAN HERKOMST
Denk aan: aantal jaren opleiding en aantal dagen per week; specifieke opleiding; soort
onderwijs (overheidsonderwijs, particulier, religieus); eventuele diplomawaardering

WERKERVARING IN HET LAND VAN HERKOMST
Denk aan: werkervaring vanaf schoolverlaten; omschrijf het traject van de loopbaan;
werkervaring en dienstverband (loondienst, zelfstandige, etc.); vraag goed door naar
beroepsinteresses en eventuele andere opties; werknemersvaardigheden; praktische
competenties.

INBURGERING
Dit gedeelte kan deels door de klantregisseur van de gemeente ingevuld worden en dient
deels ingevuld te worden in samenspraak met de inburgeringspartner
Inschatting taalniveau door klantregisseur:
Toelichting van het taalniveau (b.v. snelle alfa op basis van het alfabetiseringsprofiel):

Gestart bij inburgeringsaanbieder: ja/nee
Inburgeringsaanbieder:
Startdatum inburgering:
Termijn inburgerplicht:
Termijn PVT:
Indien van toepassing gegevens / aanvraagdatum met betrekking tot DUO lening:

Blauwe map / klantprofiel aanwezig in TVS:

ja/nee
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Resultaat leerbaarheidstoets inburgeringsaanbieder:

Inschatting taalniveau door inburgeringsaanbieder:
Streefniveau inburgering:

COMMUNICATIE
Beheersing Nederlandse taal (n.a.v. toets inburgeringsaanbieder)
Mondeling
• Alfa
• A1
• A2
• B1
• B2
• C1
• C2
Overige talen:

Lezen
•
•
•
•
•
•
•

Schrijven
•
•
•
•
•
•
•

Alfa
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Alfa
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Overige vaardigheden:
Digitale vaardigheden:

ja / nee

Bezit computer:

ja / nee

Rijbewijs:

ja / nee

Heeft eigen vervoer:

ja / nee (fiets/ brommer/auto)

Kan fietsen:

ja / nee

Overig:

HUISELIJKE RELATIES
Gezinshereniging:

ja / nee

Aantal kinderen :
Leeftijd(en) kinderen :
Hoe gaat het met de kinderen?:
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Hoe is de thuissituatie (denk aan evt. thuiswonende familieleden etc.)?:

Kinderopvang nodig:

ja / nee

Ondersteuning nodig Centrum Jeugd & Gezin:

ja / nee

Toelichting ondersteuningsbehoefte CJG:

Overig:
Denk hierbij aan: zorgtaak / mantelzorg / kinderen met speciale (zorg)behoeften

GEZONDHEID
Hulpvragen: Voelt u zich gezond en fit? Bent u vaak ziek of heeft u vaak pijn? Slaapt u
goed? Weet u hoe u gezond kunt leven? Kunt u goed voor uzelf zorgen? Wat doet u eraan
om zich beter te voelen?
Algemene gezondheid:

Lichamelijke klachten:
Denk hierbij ook aan eventuele diagnoses / behandelingen / huisartsbezoeken etc.

Psychische klachten:
Denk hierbij ook aan eventuele diagnoses / behandelingen

Beperkingen dagelijks functioneren:
Denk hierbij ook aan gebruik van medicatie die invloed kan hebben op het functioneren.

Heeft u een belemmerende verslaving?

ja / nee

Indien ja, toelichting:

Overig opmerkingen rondom gezondheid:
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ZINGEVING
Hulpvragen: Welke rol speelt religie in uw leven? Heeft u zin om nieuwe dingen te leren?
Zijn er dingen die u graag wilt doen in uw leven? Heeft u specifieke doelen? Wat wilt u
graag bereiken in Nederland?

SOCIAAL NETWERK
Hulpvragen: Hoe ziet uw sociaal netwerk eruit (zowel in als buiten Nederland, familie, buren,
vrienden)? Heeft u al contact met Nederlanders?

MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE
Neemt u, in welke vorm dan ook, deel aan activiteiten?

ja/nee

Toelichting (denk hierbij ook aan sportactiviteiten, vrijwilligerswerk, lidmaatschap bij club of
vereniging)

ONDERSTEUNING & MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING
Maatschappelijk begeleider:
Inhoudelijke toelichting maatschappelijke begeleiding:

Overige (maatschappelijke) begeleiding:
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PARTICIPATIE
Beroepswensen (herleidbaar uit de antwoorden bij ‘Werkervaring in het land van herkomst’):

Wat zou u nu al kunnen doen aan dagbesteding/werk/vrijwilligerswerk ?

Inschatting afstand arbeidsmarkt : klein / gemiddeld / groot / onoverbrugbaar

Ambities :

BESCHIKBAARHEID
Hoeveel uur per week bent u beschikbaar?
Op welke dagen bent u beschikbaar?
o
o
o
o
o
o
o

Maandagochtend / Maandagmiddag / Maandagavond
Dinsdagochtend / Dinsdagmiddag / Dinsdagavond
Woensdagochtend / Woensdagmiddag / woensdagavond
Donderdagochtend / Donderdagmiddag / Donderdagavond
Vrijdagochtend / Vrijdagmiddag / Vrijdagavond
Zaterdagochtend / Zaterdagmiddag / Zaterdagavond
Zondagochtend / Zondagmiddag / Zondagavond

Bent u bereid onregelmatige diensten te werken? ja / nee
Bent u bereid weekenddiensten te werken?

ja / nee

Bent u bereid avonddiensten te werken?

ja / nee

Bent u bereid in ploegen te werken?

ja / nee

JUSTITIE
Bent u ooit in aanraking geweest met Justitie (hier of in land van herkomst)?

ja/nee

Toelichting:
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OVERIG
Inschatting route:
•
•
•

Z-route (800 uur taal, 800 uur participatie + PVT + MAP)
B1-route (Intensief taaltraject + participatie + PVT + MAP)
Onderwijsroute (voorschakeling MBO/HBO/WO + PVT)

ZELFEVALUATIE

In onderstaand overzicht kan de kandidaat zelf op een schaal van 1 tot 10 aangeven hoe hij
zichzelf op dit moment op zes gebieden beoordeeld. Dit om middels deze zelfevaluatie van
de kandidaat nogmaals op een andere wijze inzichtelijk te krijgen welke leefgebieden op dit
moment extra aandacht vragen.

Huisvesting

Communicatie

Sociaal netwerk

Huiselijke relaties

Zingeving

Gezondheid

27

Evaluatie pilots VOI – september 2021

Bijlage 4. Formulier PIP
Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP)
Wij hebben op ________ met u gesproken over uw wensen en mogelijkheden.
Wij hebben daarover afspraken met u gemaakt. Deze afspraken staan in dit Plan Inburgering
en Participatie (PIP). In dit plan staat ook wat u van ons kunt verwachten en wat er van u
wordt verwacht.

1. Afspraken in het kader van inburgering

Inburgering (max. 3 jaar)
Uw inburgering is gestart op _________. (Datum na de dag waarop PIP wordt ondertekend)
U moet uw inburgering afronden uiterlijk _________ (3 jaar na ondertekening PIP).

Inburgeringstraject
1. Leerroute
Op basis van het door u behaalde resultaat bij de leerbaarheidstoets en uw eigen
hoofddoelen, gaat u de B1 route / Onderwijsroute / Z-route volgen in het kader van uw
Inburgering.
Het aantal lesuren voor deze route bedraagt ________ uren per week.
Uw leerroute zal worden uitgevoerd bij (naam inburgeringsaanbieder n.a.v.
aanbesteding) en zal starten op ________.
De datum waarop u naar alle waarschijnlijkheid uw leerroute zal afsluiten is ________.
2. Participatieverklaring (max. 18 maanden. traject van minimaal 12 uur)
Vanaf de dag dat u bent ingeschreven in de BRP, heeft u 18 maanden de tijd om
workshop(s) te volgen, waarin u geleerd krijgt over wat belangrijk is in Nederland, hoe we
met elkaar omgaan en waarom we dat zo doen.
Uiterlijk _______ (18 maanden na ondertekening PIP) moet u een participatieverklaring
ondertekenen, waarmee u verklaart dat u actief mee wilt doen in de Nederlandse
samenleving. En dat u respect hebt voor wat belangrijk is in Nederland.
3. Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP) (max. 18 maanden)
Vanaf de dag dat u bent ingeschreven in de BRP, heeft u 18 maanden de tijd om
workshop(s) te volgen, waarin u geleerd krijgt hoe de arbeidsmarkt in Nederland werkt en
waarom het belangrijk is om een bijdrage te leveren door het verrichten van
werkzaamheden (betaald of onbetaald).
De lessen in het kader van MAP worden verzorgd door ________.
U dient het examen/de toetsing MAP te hebben behaald uiterlijk _________ (18
maanden na ondertekening PIP).

Arrangement ontzorgen
Om u de tijd en rust te geven om u te concentreren op uw inburgering, zal de Gemeente de
eerste 6 maanden zorgdragen voor de betaling van uw vaste lasten (huur, zorgpremie,
energie, verzekeringen en TV/telefoon/internet). Deze betalingen worden ingehouden op uw
uitkering vanaf d.d. ________ en zal doorlopen tot ________. Wanneer er wijzigingen
plaatsvinden in deze vaste lasten dient u dit door te geven bij de gemeente.
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Na zes maanden (datum: ________) zullen we uw persoonlijke situatie opnieuw beoordelen
en bekijken of het wenselijk is om nog te verlengen.
Ondersteuning en begeleiding
Om u te helpen bij uw inburgering krijgt u begeleiding of ondersteuning op het gebied van;
* (doorhalen wat niet van toepassing is);
Ondersteuning / maatschappelijke begeleiding
•

maatschappelijke begeleiding,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Huisvesting / financiën
•

financiën,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Communicatie
•

inburgering,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

•

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

digitale vaardigheden,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Participatie / ontwikkeling
•

opleiding,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:

uw contactpersoon is ________
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Einddoel:
•

werkervaring en/of vrijwilligerswerk / participatie,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

•

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

praktische competenties,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

•

telefoon:
email:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

werknemersvaardigheden / motivatie / interesse,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Huiselijke relaties
•

gezinssituatie / huiselijke relaties,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Gezondheid
•

fysieke gezondheid,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

•

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

mentale gezondheid,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
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Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Zingeving
•

sociaal netwerk,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)

Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:
•

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

dagbesteding / zingeving,
Deze begeleiding/ondersteuning wordt geboden door (naam organisatie)
Aard en inhoud van de begeleiding:
Einddoel:

uw contactpersoon is ________
telefoon:
email:

Evaluatie/voortgang
Elke 3 maanden zullen wij de gemaakte afspraken in dit PIP opnieuw bespreken en, indien
nodig, nieuwe afspraken maken of gemaakte afspraken bijstellen. Deze bijgestelde
afspraken leggen wij vast in de laatste pagina van dit document.
Voor akkoord

Naam regisseur / consulent inburgering: ________

Naam klant: ________

Handtekening:

Handtekening:
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2. Verplichtingen in het kader van de Participatiewet* (alleen van toepassing indien
betrokkene uitkeringsgerechtigd is)
Afspraken die voor u gelden
Omdat u een uitkering ontvangt vanuit de Participatiewet, hebben wij met u de volgende
afspraken gemaakt;
1. (voorbeeld) Om werkervaring op te doen, gaat u werkzaamheden verrichten, met
behoud van uitkering, gedurende _________ uur per week, bij ons werkbedrijf
Werk.Kom, adres Risseweg 8, te Weert, op maandag tot en donderdag. Uw
contactpersoon bij Werk.Kom is _____, telefoon ________ email: __________.
2. __________________
3. __________________
Verplichtingen die voor u gelden (NB: doorhalen wat niet van toepassing is)
1. U dient naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen, te aanvaarden en te
behouden. Daarvoor dient u:
•
•
•
•

kranten, internet en andere mogelijkheden raadplegen voor vacatures;
in de vacaturebank van UWV kijken;
een werkmap aanmaken op www.werk.nl;
reageren op vacatures;

2. U werkt desgevraagd mee aan een arbeidskundig onderzoek. Wij bekijken bij dit
onderzoek wat uw mogelijkheden zijn om aan het werk te gaan.
3. U neemt deel aan trainingen of workshops in het kader van sociale activering of gericht
op arbeidsinschakeling, als wij u vragen om dat te doen.
4. U zoekt niet alleen naar werk in uw eigen woonplaats, maar ook in uw regio of nog verder
weg. En als u werk vindt of werk wordt aangeboden, dan neemt u dit aan.
5. U bent bereid om voor uw werk te reizen. Werk waarvoor u elke dag tot maximaal 3 uur
moet reizen (11/2 uur heen en 11/2 uur terug) mag u niet weigeren.
6. Als het nodig is om werk te krijgen of te behouden, en als het voor u en uw gezin mogelijk
is, moet u zelfs verhuizen. U moet dan wel een contract hebben voor ten minste een jaar
en zo veel verdienen met deze baan dat u geen bijstandsuitkering meer nodig hebt.
7. U zorgt ervoor dat u uw kennis en vaardigheden bijhoudt of verbetert, als dit nodig is voor
het krijgen of behouden van werk. Dus als u een cursus moet volgen om de nieuwste
benodigde technieken in uw vakgebied te leren, dan doet u dat ook.
8. Als u al (deeltijd)werk hebt, moet u dit zo lang mogelijk behouden. U mag niet zomaar
stoppen met het werk. Stoppen kan alleen als uw contract eindigt of als u wordt
ontslagen.
9. U doet geen dingen die het vinden van werk moeilijker maken en u doet uw best bij
sollicitaties. Zo zorgt u ervoor dat u netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd
op uw sollicitatiegesprek of op uw werk verschijnt.
10. U doet onbetaalde werkzaamheden die nuttig zijn voor de samenleving, als wij u vragen
dit te doen. Dit is een tegenprestatie. Het gaat om werkzaamheden voor enkele uren per
dag gedurende enkele weken of maanden. U doet deze werkzaamheden eventueel naast
uw re-integratietraject of deeltijdwerk.
Afwezigheid tijdens uw re-integratietraject
Omdat u een re-integratietraject volgt, heeft u bij afwezigheid toestemming nodig van uw
regisseur / consulent van de gemeente of van de consulent van Werk.Kom.
Voor een verblijf in het buitenland dient u minimaal één maand voor vertrekdatum een
melding te maken van uw verblijf elders. U kunt het formulier invullen op de website van de
Gemeente ______.
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Wat gebeurt er als u niet goed meewerkt?
Het plan blijft geldig zolang u hieraan kunt voldoen. Wij zullen samen met u van tijd tot tijd
kijken of wij het plan moeten aanpassen. Wij kijken dan ook of u zich aan de verplichtingen
heeft gehouden. Laat ons ook zo snel mogelijk weten of er aanpassingen in het plan nodig
zijn en waarom die nodig zijn. Wij adviseren u om u aan deze verplichtingen te houden.
Daarmee voorkomt u dat wij uw uitkering verlagen.

Datum/plaats: _______

Naam regisseur / consulent inburgering: ________

Naam klant: ________

Gemeente: ________
Tel: ________
Email: ________
Handtekening:

Handtekening:

Relevante artikelen
- artikel 9 Participatiewet
- artikel 17 Participatiewet en artikel 54 lid 1 en 4 Participatiewet
- artikel 18 Participatiewet en afstemmingsverordening gemeente Weert
- artikel 55 Participatiewet
- artikel 44a Participatiewet
- artikel 36 IOAW
- artikel 37 en 38 IOAW en afstemmingsverordening gemeente Weert
- artikel 37A IOAW
- artikel 36 IOAZ
- artikel 37 en 38 IOAZ en afstemmingsverordening gemeente Weert
- artikel 37A IOAZ
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VOORTGANGSGESPREKKEN
Datum

Belangrijkste aanpassingen in doelstellingen en
inhoud

Handtekening
gemeente bij
aanwezigheid
inburgeraar
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