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1 Inleiding 
 

1.1 Inleiding 
Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. 
De inwerkingtreding van de Wet inburgering betekent zowel voor de inburgeraars als de gemeente 
een verandering. Gemeenten krijgen een belangrijke rol in het nieuwe stelsel: per 1 januari 2022 
zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de inburgering van onze inwoners met een 
inburgeringsplicht. Hiermee krijgen wij een nieuwe wettelijke en maatschappelijke opgave binnen 
het sociaal domein. 

Iedereen doet mee, en iedereen kan deelnemen aan de samenleving in Hillegom. Dat is ons 
aandachtspunt zoals u dit ook terug kunt lezen in onze Maatschappelijke agenda (de MAG). 
Sporten, naar school gaan, een baan hebben, meedoen aan sociale activiteiten en samen leven en 
wonen in de wijk. Dat zijn onderdelen van een samenleving die voor veel inwoners vanzelfsprekend 
zijn. Die vanzelfsprekendheid is er niet wanneer je als nieuwkomer in Hillegom komt wonen, de taal 
nog niet spreekt en wanneer veel gewoonten nog ongewoon zijn. Daarom is een goed 
inburgeringsproces belangrijk waarbij iemand de taal leert, de samenleving leert kennen en waar 
iemand wordt geholpen om onderwijs te volgen of te gaan werken. Er ligt een veranderopgave voor 
ons die meer is dan alleen het implementeren van een nieuwe wet, namelijk het echt vormgeven 
van een succesvol inburgeringsproces en zorgen voor lokale aansluiting in het sociaal domein. Dat 
is ons doel.  

We zorgen ervoor dat iedereen snel, goed en volwaardig mee kan doen in Hillegom, het liefst via 
betaald werk, zowel nieuw- als oudkomers. 
 
In deze notitie beschrijven we de uitgangspunten voor de invulling van onze regierol en de taken 
die wij beleggen bij partners. Vooruitlopend op deze notitie, hebben we het traject rond de inkoop 
van het taalonderwijs al afgerond voor de B1-route en de Z(elfredzaamheids)-route. Omdat de 
aanbesteding voor de onderwijsschakelroute niet heeft geleid tot het gewenste resultaat, vinden nu 
separate overleggen plaats tussen een aantal gemeenten in de Holland Rijnland regio,  Hogeschool 
Leiden en Universiteit Leiden om gezamenlijk met deze partijen een goede Onderwijsroute te 
realiseren.
Daarnaast vinden gesprekken in (sub)regionaal verband plaats met collega’s van andere 
gemeenten, de regiocoördinator Veranderopgave Inburgering (VOI), de ISD Bollenstreek, Provalu, 
de Bibliotheek, Vluchtelingenwerk en andere partijen. 
Deze notitie gaat onderdeel uitmaken van de Maatschappelijke agenda en beschrijft het beleid voor 
inburgering in Hillegom.  
 

1.2 Wijzigingen inburgeringsstelsel 
Het huidige inburgeringsstelsel bevat voor veel mensen belemmeringen voor een volwaardige 
inburgering. Vluchtelingen zijn gemotiveerd om in te burgeren. Toch slaagt bijna de helft niet op tijd 
voor het examen. Ingewikkelde regels, slechte informatievoorziening, stress en zorgen om familie 
vormen grote belemmeringen. De zware sancties voor het niet op tijd behalen van het examen 
leiden tot risicomijdend gedrag, zoals het uitstellen van werk en het doelbewust kiezen voor een 
lager taalniveau.1 De leningen die inburgeringsplichtigen in dat stelsel afsluiten voor een 
inburgeringscursus, kunnen tot schulden leiden. Daarnaast blijkt de kwaliteit van de taalscholen 
onvoldoende en zijn de inburgeraars zelf vaak ontevreden over het niveau van het taalonderwijs. 
Aan het einde van de inburgering en ook nadat de inburgeraar de lening van DUO volledig heeft 
besteed, blijkt regelmatig dat de inburgeraar onvoldoende de Nederlandse taal beheerst. Dat leidt 
dan weer tot aanvullend taalonderwijs vanuit de ISD Bollenstreek, omdat het uitgangspunt is dat 
ook statushouders zo snel mogelijk naar betaald werk worden toegeleid. Werk zorgt voor een snelle 
inburgering, maar daar is een goede taalbeheersing voor nodig. Voor de gemeente betekent dit 

1 Uit de Vluchtelingenwerk IntegratieBarometer 2018 van Vluchtelingenwerk Nederland, uitgevoerd door het 
Verwey-Jonker Instituut.
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extra kosten voor aanvullend taalonderwijs.De reden waarom de gemeente regelmatig wordt 
geconfronteerd met deze signalen ligt in de vigerende wet Inburgering.
In de huidige Wet inburgering zijn de inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor hun 
inburgering en heeft de gemeente hier nauwelijks invloed op. Met de nieuwe Wet inburgering 
wijzigt het inburgeringsstelsel. Voor mensen die inburgeringsplichtig zijn, is dit een positieve 
verandering. 
 
In het nieuwe stelsel krijgt de gemeente de regie over de inburgering. De gemeente koopt de 
inburgeringscursussen in. Inburgeringsplichtige statushouders hoeven dit niet langer zelf te doen, 
waardoor zij ook geen lening meer hoeven af te sluiten die tot schulden kan leiden2. 
Het nieuwe inburgeringsstelsel kent drie leerroutes om de Nederlandse taal te leren: 

 De Onderwijsroute voor jonge inburgeringsplichtigen; deze is gericht op het behalen van 
een schooldiploma waarin ze zich voorbereiden op het volgen van een opleiding op een 
mbo-, hbo- of wo-niveau. 

 De Z(elfredzaamheids)-route voor mensen die onvoldoende leerbaar zijn.
 De B1-route voor alle overige inburgeraars. 

In Holland Rijnland verband is in gezamenlijkheid gekozen voor Europese aanbesteding van het 
taalonderwijs via Tendernet. Vanaf oktober 2019 is in werkgroepen gesproken over kwaliteitseisen, 
selectiecriteria, etc. In drie verschillende bestekken is omschreven wat de gemeenten verwachten 
van de taalaanbieders. De taalaanbieders die de opdracht gegund hebben gekregen, voldoen aan 
deze criteria.
 
De inburgeringsplicht in het nieuwe wetsvoorstel bestaat naast een leerroute uit nog twee 
onderdelen: een Participatieverklaringstraject (PVT) en een Module Arbeidsmarkt en Participatie 
(MAP). Het PVT is een traject van ten minste 12 uur over de kernwaarden van de Nederlandse 
samenleving3. De MAP is een leermodule gericht op het in beeld brengen en versterken van de 
competenties van statushouders en de kansen op de lokale arbeidsmarkt. 
 
Ten slotte is in de nieuwe Wet inburgering opgenomen dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de 
maatschappelijke begeleiding en financiële ontzorging van inburgeringsplichtige statushouders. De 
maatschappelijke begeleiding betreft begeleiding en ondersteuning bij praktische zaken en bij de 
kennismaking met de Nederlandse samenleving en specifieke lokale omgeving. 
Financiële ontzorging houdt in dat de gemeente de eerste zes maanden na binnenkomst in de 
gemeente een aantal vaste lasten voor statushouders betaalt (huur, energiekosten en verplichte 
verzekeringen). Het bedrag voor deze lasten wordt verrekend met de bijstandsuitkering. Op deze 
manier ontzorgen we statushouders en voorkomen we dat er schulden ontstaan in de beginperiode 
van hun verblijf in onze gemeente. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid voor begeleiding van 
statushouders om financieel zelfredzaam te worden. De ISD Bollenstreek biedt het financieel 
ontzorgen al langer aan voor statushouders. Daarnaast is voor een aantal statushouders 
budgetbeheer geregeld. 

Met de regie op inburgering ontstaat voor de gemeente ook de kans om de inburgeringsverplichting 
te combineren met de verplichtingen vanuit de Participatiewet die voor de meeste 
inburgeringsplichtigen gelden. Door inburgering- en participatie-voorzieningen te combineren, 
zetten we onze gemeentelijke hulp en ondersteuning effectiever in. Daarnaast combineren we ook 
de monitoring van de ontwikkelingen en vorderingen op het gebied van inburgering en participatie. 
We hebben hiertoe periodiek contact met zowel de inburgeringsplichtigen als de aanbieders van 
hun inburgeringstrajecten en participatievoorzieningen (ISD Bollenstreek, Provalu en 
VluchtelingenWerk). Wanneer nodig stellen we het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie 
(PIP) bij. 

2 Gezinsmigranten blijven ook in het nieuwe stelsel hun eigen inburgeringstraject bekostigen, eventueel met een 
lening bij DUO. 
3 Het traject sluit af met het afleggen van de participatieverklaring: “Ik verklaar dat ik kennis heb genomen van 
de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat ik deze respecteer. Ik verklaar dat ik actief 
een bijdrage wil leveren aan de Nederlandse samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook de ruimte krijg van 
mijn medeburgers.”
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Hieronder is systematisch weergegeven wat de belangrijkste wijzigingen zijn tussen de huidige en 
de nieuwe wet.

 

Wet inburgering 2013 Wet inburgering 2021 

Volledige eigen verantwoordelijkheid 
inburgeringsplichtigen 
 

Regie en aanbodplicht voor gemeenten, naast 
eigen verantwoordelijkheid 
inburgeringsplichtigen  

Commerciële markt voor inburgeringstrajecten, 
te financieren met een lening bij DUO voor alle 
inburgeringsplichtigen 
 

Inkoop en financiering van inburgeringstrajecten 
voor statushouders door gemeenten 

Geen verbinding met de verplichtingen vanuit 
de 
Participatiewet 

Verbinding met Participatiewet, waardoor 
combinatie van de inburgerings- en 
Participatiewet-verplichtingen mogelijk is 

Geen verplichte financiële ontzorging en 
training financiële zelfredzaamheid 

Verplichte financiële ontzorging en training 
financiële zelfredzaamheid4 voor 
bijstandsgerechtigde statushouders gedurende 
ten minste de eerste zes maanden van hun 
verblijf in de gemeente 

Verwacht resultaat inburgeringstraject: 
Taalniveau A1 (of ontheffing) 

Verwacht resultaat inburgeringstraject: 
Taalniveau B1, tenzij iemand onvoldoende 
leerbaar is. Dit wordt getest door een landelijk 
uniform ingevoerde leerbaarheidstoets.

Geen onderscheid in leerroutes Drie verschillende leerroutes: keuze voor 
leerroute komt in PIP naar aanleiding van een 
brede intake gericht op alle leefgebieden 

 

1.3 Doelstellingen 

Het hoofddoel van de Wet inburgering is: 
Inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee aan de Nederlandse maatschappij: Elke nieuwe 
inburgeraar doet binnen twee jaar naar hoogst mogelijke draagkracht mee in de maatschappij door 
middel van betaald werk, vrijwilligerswerk of een vorm van sociale activering/dagbesteding. 
 
De volgende subdoelen hebben een directe relatie met het hoofddoel: 

• Inburgeraars zijn zelfredzaam:   Inburgeraars worden tijdens hun inburgeringstraject 
zelfredzaam. Zij zijn financieel onafhankelijk, kunnen voor zichzelf zorgen, investeren in hun 
eigen netwerken en in de samenleving. 

• Inburgeraars spreken de taal en hebben kennis van de maatschappij:   
Inburgeringsplichtigen bereiken met hun inburgeringstraject het voor hen hoogst haalbare 
taalniveau (het liefst niveau B1) en kennis van de Nederlandse maatschappij5.  

 
In deze notitie beschrijven we op welke manier we met onze nieuwe inburgeringstaak uitvoering 
geven aan de hierboven gestelde doelen. We sluiten hierbij aan op de beleidskaders in onze 
beleidsplannen binnen het sociaal domein. Dit zijn kaders waarmee wij binnen het sociaal domein 
rekening houden om aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners: 

 Een inclusieve samenleving gericht op meedoen
 Een integrale benadering met de focus op de uitvoering zoveel mogelijk in 1 loket

4 Niet voor iedere nieuwkomer is de training financiële zelfredzaamheid noodzakelijk; het is maatwerk en 
sommige statushouders kunnen hun financiering zelf prima regelen.
5 De termijnen hiervoor stelt het ministerie vast door middel van een algemene maatregel van bestuur. 
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 Het optimaal benutten van de eigen kracht 
 Ondersteuning op maat 
 Regionale samenwerking is belangrijk
 Ondersteuning is voor alle inwoners toegankelijk 
 Positieve gezondheid

 

1.4 Leeswijzer 
Na een korte inleiding en beschrijving van de doelstellingen van het inburgeringsbeleid, volgt in het 
volgende hoofdstuk van deze notitie een beschrijving van de inburgeringsopgave in Hillegom. We 
beschrijven de verschillende doelgroepen en programmaonderdelen van de inburgering. Daarnaast 
lichten we in dit hoofdstuk de organisaties toe die van belang zijn bij de uitvoering van onze 
inburgeringstaak. Vervolgens beschrijven we in hoofdstuk 3 onze uitgangspunten voor inburgering. 
Bij elk uitgangspunt horen implementatiethema’s. Deze implementatiethema’s werken we in 
hoofdstuk 4 uit in een implementatieplan. Hoofdstuk 5 gaat over de financiën. We sluiten de notitie 
in hoofdstuk 6 af hoe de implementatie en uitvoering vorm gaan krijgen.
In bijlage 1 staan de definities opgesomd. Bijlage 2 geeft in een infographic de klantreis van de 
inburgeringsplichtige statushouder vanaf het moment van koppeling aan de gemeente weer.
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2 Inburgeringsopgave Hillegom

2.1 Doelgroep

De Wet inburgering geldt voor vreemdelingen vanaf 16 jaar (tot de AOW-gerechtigde leeftijd) die 
zich duurzaam in Nederland vestigen en in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor bepaalde 
tijd. Inwoners uit de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland vallen hier niet onder. 
We kunnen hierbij twee groepen onderscheiden:

1. Asielmigranten (of statushouders)6

Asielmigranten zijn asielzoekers die als vluchteling worden erkend en een verblijfsvergunning 
hebben gekregen. Ook gezinsleden van deze asielmigranten (“nareizigers”) vallen onder deze 
groep.

2. Gezins- en overige migranten7

Gezinsmigranten (en overige migranten) zijn migranten die naar Nederland komen vanwege hun 
(Nederlandse) partner.  Bijvoorbeeld migranten die naar Hillegom komen omdat zij een 
Nederlandse partner hebben8. 

2.2   Aantal inburgeringsplichtigen per doelgroepcategorie 

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel mensen naar ons land komen om een asielaanvraag te doen 
en hoeveel daarvan uiteindelijk recht hebben om zich in Nederland te vestigen. Zoals we de 
afgelopen jaren hebben gezien is dat afhankelijk van de situatie in verschillende delen van de 
wereld en de afspraken die tussen landen en continenten worden gemaakt. Vanaf 2021 verwachten 
we in Hillegom per categorie de in onderstaande tabel genoemde aantallen inburgeringsplichtigen. 
Deze cijfers zijn ingeschat op basis van landelijke prognoses van de Rijksoverheid en de 
taakstellingen8 voor Hillegom in het verleden.
 

 Hillegom9 2021 2022 2023 

Asielmigranten (of Statushouders) (18+) 24 24 21

Gezinsmigranten (en overige migranten)  6 6 6

Totaal inburgeringsplichtigen 30 30 27

2.3 Aanbod gemeente
Er is een verschil in de opdracht die de gemeente heeft bij de ondersteuning van deze twee 
groepen. Dat verschil komt vooral voort uit het feit dat de eerste groep (zeker in het begin) is 
aangewezen op een uitkering en ondersteuning vanuit de Participatiewet en de tweede groep 
(financieel) zelfstandig is. In de wet is geregeld dat de gemeente voor alle groepen een brede 
intake afneemt, een PIP opstelt en volgt en zorgt voor de uitvoering van de MAP en het PVT. De 
gezinsmigranten betalen hun inburgering altijd zelf.

Onderdeel Asielmigrant
en

Gezins- en overige 
migranten

Brede intake en PIP (begeleiding, monitoring, 
handhaving)

X X

6 Volgens artikel 28 van de Vreemdelingenwet 2000
7 Volgens artikel 14 van de Vreemdelingenwet 2000
8 Gezinsmigranten zijn migranten die naar Nederland komen vanwege hun (Nederlandse) partner. Dat kan 
alleen wanneer men over voldoende inkomen beschikt. De inburgering start al in het land van herkomst, waar 
het basisexamen inburgering buitenland moet worden afgelegd. Dat betekent dat zij al een basisniveau aan taal 
(A1) hebben behaald wanneer zij hier komen. Eenmaal in Nederland moeten zij hier het inburgeringsexamen 
halen.  Onder overige migranten verstaan we geestelijk bedienaren en mensen met een verblijfsvergunning 
voor een niet-tijdelijk humanitair verblijfsdoel.
9 Aantallen op basis van de landelijke rekentool van Divosa, (70% van de taakstelling)
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Financieel Ontzorgen X

Maatschappelijke begeleiding X

Leerroutes (taal en participatie) X

PVT X X

MAP/KNM X X

2.4 Betrokken partijen 
Bij de uitvoering van onze nieuwe inburgeringstaak zijn ook diverse andere partijen betrokken. We 
kunnen deze taak namelijk niet alleen uitvoeren en zijn voor het succes van de inburgeringsopgave 
afhankelijk van andere partijen. 
De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk hebben ambtelijk in Holland 
Rijnland verband deelgenomen aan de aanbesteding van het taalonderwijs. Bij de aanbesteding van 
de drie leerroutes hebben ambtenaren van Hillegom, Lisse en Teylingen, Noordwijk en Katwijk 
elkaar vertegenwoordigd in diverse onderdelen van het aanbestedingstraject, altijd in overleg en in 
overeenstemming. 

De gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijk hebben via de gemeenschappelijke regeling 
Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD) de uitvoering van de sociale zekerheid, maar 
ook maatwerkvoorzieningen WMO en Pgb-Jeugd10 gedelegeerd aan de ISD. Ook de uitvoering van 
de Wet inburgering is belegd bij de ISD. Nu sprake is van een nieuwe wet, is deze ook voor wat 
betreft de uitvoering, gezien de tekst van de gemeenschappelijke regeling, gedelegeerd aan de 
ISD. De ISD speelt dan ook een belangrijke rol in de uitvoering van de diverse deelonderwerpen uit 
de nieuwe Wet inburgering. De minister heeft aangegeven dat vanaf medio 2021 al gehandeld 
moet worden in de geest van de nieuwe wet. Hierover vinden sinds het begin van 2021 gesprekken 
plaats tussen de beleidsmedewerkers van de HLTN- gemeenten en de ISD. Later in deze nota wordt 
nader ingegaan op de diverse deelonderwerpen die door de ISD worden uitgevoerd.

Daarnaast is Stichting Vluchtelingenwerk een belangrijke partner in het geheel. Vluchtelingenwerk 
verzorgt de maatschappelijke begeleiding van de statushouders, vanaf het moment dat zij in 
Hillegom arriveren. Dit betreft kennismaken met de buren tot aan het inschrijven bij de gemeente, 
het aanvragen van een bankrekeningnummer tot en met de hele juridische ondersteuning bij 
bijvoorbeeld gezinshereniging. Daarnaast verzorgt Vluchtelingenwerk de 
Participatieverklaringstrajecten.

Voor wat betreft het onderdeel participatie-activiteiten in het kader van het taalonderwijs (B1 en Z-
route) is vanuit de gemeenten na de aanbesteding van het taalonderwijs, contact gelegd tussen de 
taalaanbieders en de MareGroep, nu genaamd Provalu. Provalu heeft ruime ervaring in het 
begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in werk. Sinds de afschaffing van de 
Wet sociale werkvoorziening (WSW) heeft Provalu ook ingezet in omvorming tot een werkbedrijf 
voor andere doelgroepen naast de oude WSW populatie. Ook hier is sprake van een 
Gemeenschappelijke regeling waarin naast de HLTN-gemeenten ook, onder andere, Katwijk is 
aangesloten. 

Naast het formele aanbod hierboven genoemd, zijn er tal van initiatieven in het zogenaamde 
informele circuit. Dit wil niet zeggen, dat dit geen gedegen instellingen en organisaties zijn, dit wil 
alleen zeggen dat deze niet hebben deelgenomen aan aanbestedingen. Vaak omdat het 
kleinschalige initiatieven zijn, of omdat het zwaartepunt van de activiteiten niet per definitie ligt bij 
de doelgroep inburgeraars. Laat onverlet dat zij in voorkomende gevallen een belangrijke rol 
kunnen spelen in het ondersteunen en inburgeren van statushouders. Voorbeelden van deze 
organisaties zijn onder meer het Taalhuis11s en Harmonietaal.

10 De ISD maakt beschikkingen en doet de administratieve afhandeling van de toegekende Pgb’s op basis van 
Jeugdwet.
11 Het Taalhuis zorgt ook voor de inzet van de taalmaatjes.
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Stichting Voor ieder 1 zal in de toekomst mogelijk een partner zijn voor de uitvoering van de nieuwe 
wet inburgering. Omdat deze stichting op dit moment nog in de startfase is en de nieuwe wet 
inburgering pas op 1 januari 2022 in werking zal treden, zijn er in het kader van de nieuwe wet nog 
geen samenwerkingsafspraken gemaakt. In 2023 zullen er gesprekken plaatsvinden over de rol van 
de stichting Voor ieder 1 in de uitvoering van de nieuwe wet inburgering.  

 
Onderstaande matrix12 geeft weer welke externe partijen er betrokken zijn bij de uitvoering van de 
nieuwe Wet inburgering. De matrix geeft weer in welke mate deze partijen invloed hebben op de 
uitvoering van de nieuwe Wet inburgering en in welke mate zij belang hebben bij de uitvoering van 
de nieuwe Wet inburgering. Voor de partijen met veel invloed en veel belangen geldt dat ons 
stakeholdersmanagement van groot belang is. We noemen deze partijen de ‘sleutelfiguren’. 
Daarnaast is het belangrijk om te investeren in partijen die weinig belangen en veel invloed 
hebben. Dit zijn de ‘beïnvloeders’. Voor de partijen met weinig invloed en veel belangen, ‘de 
geïnteresseerden’, geldt dat het van belang is om hen goed te informeren. Aan de partijen met 
weinig invloed en weinig belangen, ‘de toeschouwers’, besteden we de minste aandacht in ons 
stakeholdersmanagement. We monitoren de ontwikkelingen bij deze partijen en sluiten daarop aan 
wanneer nodig.   

 Weinig belangen Veel belangen 

Toeschouwers 

 COA 
 IND 
 DUO 

Geïnteresseerden 

 Reguliere 
onderwijsinstellingen 
 Internationale schakelklassen  
 Bibliotheek 
Bollenstreek/Taalhuis
 Andere lokale ‘informele’ 
aanbieders

 

Beïnvloeders 

 Maatschappelijke partners zoals 
Kwadraad, CJG, Stichting Welzijn 
Kompas, Stichting MEE 

 Aanbieders kinderopvang 
 Ministerie van SZW 
 VNG 
 Divosa 
 Media-partijen 

 

 

Sleutelfiguren 

 Inburgeringsplichtigen in Hillegom 
 ISD Bollenstreek (brede intake, 

PIP, etc)
 Provalu(participatieactiviteiten, 

MAP)
 Werkgevers/Lokaal bedrijfsleven 

(via Provalu)
 Regiogemeenten met wie wij 

samenwerken: Katwijk, Noordwijk, 
Lisse en Teylingen 

 Aanbieders taaltrajecten 
 Aanbieder maatschappelijke 

begeleiding: Vluchtelingenwerk 
 Aanbieders Wmo-dagbesteding 

2.5 Regierol gemeente
In de Wet inburgering is een duidelijke regierol weggelegd voor de gemeente. Hiervoor is gekozen 
omdat verschillende partijen met elkaar de samenwerking aan moeten gaan om op een integrale 
wijze diverse activiteiten te realiseren om te komen tot een geslaagd inburgeringsproces van de 
inburgeringsplichtige. 
De gemeente is de partij die het overkoepelende beleid ontwikkelt en in samenwerking met partijen 

12 Matrix van Mendelow (1991) 
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uitvoert. Daarnaast is de gemeente contactpersoon voor de verschillende uitvoerende partijen en 
heeft een bemiddelende rol wanneer zaken dreigen mis te lopen.  
In het budget dat beschikbaar is gekomen van het Rijk is in de uitvoeringskosten rekening 
gehouden met kosten voor onder meer het ontwikkelen van beleid.
Vanuit de regierol van gemeenten wordt in de Bollenstreek gewerkt aan een overlegstructuur voor 
een periodiek overleg met alle partners in de uitvoering. Hiermee wordt onder andere aandacht 
besteed aan de voortgang van de samenwerking.

3 Uitgangspunten Hillegom aanpak inburgering

Met de uitgangspunten van ons inburgeringsbeleid beogen we kwalitatieve 
inburgeringsvoorzieningen, waarmee we optimaal bijdragen aan onze doelstelling gericht op 
financieel zelfredzame volwassenen. Daarnaast geven de uitgangspunten handvatten om te komen 
tot een effectieve combinatie van inburgering en overige voorzieningen binnen het sociaal domein.  

 
Uitgangspunten 
1. Integrale aanpak  : We kiezen voor een integrale aanpak. In deze integrale aanpak combineren 

we onze voorzieningen gericht op inburgering met de overige voorzieningen binnen het sociaal 
domein. Het gaat hierbij zowel om onze participatie- en re-integratievoorzieningen als om 
voorzieningen vanuit de Wmo, Schuldhulpverlening en Jeugdwet.  

2. Direct aan de slag  : Voor iedere inburgeringsplichtige statushouder streven we naar een zo snel 
mogelijke start met inburgering én participatie. Op deze manier stoppen of voorkomen we ‘de 
wachtstand’ en dragen we bij aan een actieve houding van deze mensen. 

3. Duurzaam maatwerk  : We hebben veel aandacht voor de startfase van de inburgering, waardoor 
we op basis van een goed en compleet beeld maatwerk kunnen bieden dat leidt tot een 
duurzaam resultaat.  

4. Regionale samenwerking waar nodig  : In aansluiting op ons beleid voor het sociaal domein, 
organiseren we ook de uitvoering van inburgering zoveel mogelijk lokaal, tenzij een regionale 
organisatie meerwaarde heeft. Voor het aanbod van diverse inburgeringsonderdelen geldt dat 
regionale samenwerking van toegevoegde waarde is. 

 
We sluiten met deze uitgangspunten aan op ons beleid voor het sociaal domein en de handreiking 
van Divosa over de nieuwe Wet inburgering13. 
 
3.1 Uitgangspunt 1: Integrale aanpak  
Inburgering staat niet op zichzelf. We kunnen inburgeringsplichtigen alleen snel en volwaardig laten 
meedoen aan onze samenleving als we de inburgeringsvoorzieningen verbinden met de 
voorzieningen van het sociaal domein. Met de regierol die gemeenten in het nieuwe 
inburgeringsstelsel krijgen, kunnen we deze gewenste verbindingen in de uitvoeringspraktijk 
leggen. Inburgering wordt hiermee onderdeel van onze integrale aanpak in het sociaal domein.  
 
De eerste stap hiertoe is dat we in het intakegesprek (brede intake) komen tot de best passende 
leerroute en ook aandacht hebben voor hulpvragen die aansluiten op voorzieningen vanuit de Wmo 
en de Jeugdwet. In het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie combineren we vervolgens de 
afspraken over de te volgen taalleerroute met afspraken over participeren. Dit vereist een duaal 
karakter van inburgeringstrajecten. Door de combinatie van deze afspraken krijgt leren ook een 
meer praktische kant. Hierdoor leren inburgeringsplichtigen de Nederlandse taal sneller en beter en 
hebben zij meer maatschappelijke contacten. Het leren van de Nederlandse taal en het participeren 
versterken elkaar, waardoor de toeleiding naar arbeid sneller en effectiever verloopt. Uitvoering 
door ISD Bollenstreek en Provalu.
 
Ook de verbinding met zorg en welzijn is van belang. Meedoen en participeren in de Nederlandse 
maatschappij vereist dat iemand hier de ruimte voor heeft. Voor een goede inburgering is het 
cruciaal dat we (de escalatie van) problemen rondom welzijn en gezondheid zoveel mogelijk in 
kaart brengen en adresseren. Uit onze eigen ervaring blijkt dat meer dan de helft van de 
statushouder huishoudens te maken heeft met dergelijke problemen. Het is daarom van groot 

13 Wijzigingenoverzicht nieuwe Wet inburgering | Divosa
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belang om vanaf de start van de inburgering extra aandacht te hebben voor welzijn en gezondheid. 
Daarnaast besteden we aandacht aan het signaleren van deze problemen, zodat we snel de 
benodigde hulp en ondersteuning kunnen bieden. Doordat het COA de opdracht heeft gekregen de 
dossiers uitgebreider in te vullen en met name op de onderdelen die medische kwesties betreffen, 
kan op voorhand al worden bekeken of en welke zorg vroegtijdig moet worden ingezet om 
verergering/escalatie te voorkomen. 
 
Betrokken partijen die we bij de totstandkoming van deze integrale aanpak betrekken zijn onder 
andere onze huidige gecontracteerde aanbieders van taaltrajecten, maatschappelijke 
begeleiding/Vluchtelingenwerk, reintegratietrajecten en Wmo-dagbesteding o.a. door Provalu, 
lokale kinderopvangorganisaties, Kwadraad maatschappelijk werk, Stichting WelzijnsKompas, het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, Stichting MEE en Bibliotheek Bollenstreek. 
 

3.2 Uitgangspunt 2: Direct aan de slag 
De inburgering start snel. Al in het Asielzoekerscentrum (AZC) wordt hiermee begonnen. 
Gemeenten zorgen voor een doorlopende lijn vanuit deze opvang. Op deze manier kan iemand zo 
snel mogelijk starten met inburgering en participatie. Het intakegesprek wordt door ISD 
Bollenstreek en Vluchtelingenwerk gezamenlijk gevoerd, zodat direct afstemming plaatsvindt. De 
concrete invulling hangt af van een aantal aspecten, waaronder de afstand tot het 
asielzoekerscentrum. Om de inburgeringsplichtige toch zo snel mogelijk te laten starten met de 
inburgering, kan gedacht worden aan een digitale intake of een aantal bijeenkomsten in Hillegom, 
zelfs nog voor vestiging in de gemeente. 
De inburgering is duaal: taal en participatie worden gecombineerd en in samenhang aangeboden, 
zodat inburgeraars niet pas na de afronding van hun taaltraject op zoek gaan naar werk en 
ondersteund worden bij het vinden daarvan.
 
 
3.3 Uitgangspunt 3: Duurzaam maatwerk 
Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel zijn drie verschillende leerroutes. Dit zorgt ervoor dat 
inburgeraars een inburgeringstraject op maat kunnen volgen. 
Gedurende de eerste maanden van de inburgering nemen we enkele maanden de tijd om een goed 
en compleet beeld te krijgen van een persoon. In deze tijd staat iemand niet stil en worden al 
programmaonderdelen aangeboden, maar zorgen we ervoor dat we voor elke inburgeraar de best 
passende leerroute opnemen in het persoonlijke Plan Inburgering en Participatie.  Ook aan de 
taalaanbieders in de B1 en Z-route is opgedragen om flexibiliteit te hebben in het taalaanbod. De 
meeste aanbieders hanteren een startperiode waarin gekeken wordt welk taalniveau de 
statushouders eigen is en op welk niveau de klassen worden ingedeeld. De klantmanager van de 
ISD Bollenstreek heeft inzicht in het systeem van de taalaanbieders en kan hier in volgen of aan het 
PIP wordt voldaan of dat bijstelling nodig is.
 
We ondersteunen inburgeraars gedurende het eerste half jaar intensief bij hun participatie. We 
verwachten dat we met deze intensieve ondersteuning een investering doen in kwetsbare mensen, 
die zich op de langere termijn uitbetaalt omdat zij duurzaam zelfredzaam worden. Extra aandacht 
en investering in deze beginfase, verhoogt de kans op duurzame uitstroom uit de bijstand en 
minder aanspraak op aanvullende voorzieningen. Belangrijke randvoorwaarde voor een duurzaam 
resultaat is dat er vanuit de participatieplekken waar inburgeraars starten, ruimte is om door te 
groeien naar een passende baan. We zetten hiervoor Provalu in, die door de participatie-activiteiten 
vanuit het taalonderwijs al enig zicht op de statushouders heeft kunnen krijgen. Op deze manier 
kunnen we zoveel mogelijk14 aansluiten op verschillende wensen en talenten.  
 

3.4 Ondertussengroep en ELIP groep
Tijdens diverse bijeenkomsten van de VNG over de nieuwe Wet inburgering is regelmatig aandacht 
gevraagd voor de groep inburgeringsplichtigen die zich voor de inwerkingtreding van de nieuwe 

14 Hierbij blijft ook het tweede uitgangspunt ‘Direct aan de slag’ gelden. Indien er niet (direct) een baan 
beschikbaar is die aansluit op de wensen en talenten van een inburgeraar, gaat iemand (eerst) tijdelijk aan de 
slag bij een baan die minder goed aansluit maar met begeleiding richting de gewenste baan. 
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wet zou vestigen in Nederland en die onder het regime van de huidige wet vallen. Op basis van die 
signalen heeft de minister aangegeven dat voor deze zogeheten “ondertussengroep” door de 
gemeenten een voorziening moet worden getroffen, zodat ook zij hun inburgeringstraject succesvol 
kunnen afronden. Er is navraag gedaan bij de ISD om te zien of er behoefte is voor een aparte 
voorziening voor deze groep inburgeringsplichtigen. De ISD heeft aangegeven dat op dit moment 
alle inburgeringsplichtigen zijn ondergebracht bij betrouwbare taalscholen waar zij hun 
inburgeringstraject kunnen afronden. Dit kan in de toekomst doorlopen totdat de 
inburgeringsplichtige het traject heeft afgerond. Hierbij is sprake van maatwerk.

De ELIP15 groep betreft inburgeringsplichtigen waarvan de DUO lening is uitgeput, maar die het 
inburgeringsexamen nog niet hebben behaald. Ook voor deze groep geldt, dat de gemeente een 
voorziening moet treffen. Tot op heden is slechts in zeer incidentele gevallen sprake van het treffen 
van een voorziening vanuit de gemeente zodat de inburgeringsplichtige het traject kan afronden. 
Voorstel is dan ook om geen afzonderlijke voorziening in het leven te roepen, maar op incidentele 
basis te kijken wat de beste oplossing is. Een kostenraming is hier niet te geven.

3.5 Uitgangspunt 4: Regionale samenwerking is belangrijk 
Omdat we te maken hebben met relatief kleine aantallen inburgeringsplichtigen is het voor het 
aanbod van bepaalde inburgeringsvoorzieningen van toegevoegde waarde om samen te werken 
met buurgemeenten.   
Voor het aanbod van de drie leerroutes hebben we in Holland Rijnland verband een Europese 
aanbesteding gedaan, waarbij voor de B1-route en de Z-route aanbieders zijn gekozen. Voor de 
Onderwijsschakelroute vinden op dit moment gesprekken plaats met het mbo, hbo en universiteit 
om te komen tot een dekkend aanbod.
Ook op sub-regionaal niveau wordt in de Duin- en Bollenstreek samengewerkt. Het voordeel van 
deze samenwerking is dat wij met deze gemeenten ook samenwerken met Provalu. Hierdoor 
kunnen we goed de aansluiting zoeken bij het lokale bedrijfsleven.  

15 Einde Lening Inburgeringsplicht 
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4 Tijdspad en implementatie 
 

4.1 Tijdspad 

De figuur hieronder geeft het tijdspad van de verschillende fases weer die we doorlopen om 
uitvoering te geven aan onze nieuwe inburgeringstaak: 

1. Implementatie  
2. Uitvoering 
3. Monitoring en evaluatie 

4. Bijstellen beleid16 

 

 

4.2 Monitoring, evaluatie en bijstellen 
Gelijktijdig met de start van de uitvoering van het nieuwe beleid op 1 januari 2022, starten we ook 
met de monitoring van de uitvoering. Dit is voor onze eigen sturingsinformatie, maar tevens een 
verplichting van het Rijk. Het betreft namelijk een lerend en adaptief stelsel en het Rijk wil kunnen 
bijsturen waar nodig. Hiervoor heeft zij monitoringsinformatie vanuit de gemeenten nodig.  
 
De indicatoren die als basis fungeren voor de monitoring worden naar verwachting medio 2021 
door het Rijk bekend gemaakt. Deze zullen in samenspraak met de VNG en gemeenten worden 
vastgesteld. Deze indicatoren hebben in ieder geval betrekking op de deelname en afronding van 
de onderdelen van de inburgeringsplicht, de gevolgde leerroutes, het behaalde taalniveau en 
arbeidsparticipatie. Hierbij worden de subdoelen van het inburgeringsstelsel, een tijdige start, de 
snelheid van het traject, maatwerk, dualiteit en kwaliteit betrokken. 
 
Voor de monitoring gelden de uitgangspunten dat gemeenten niet onnodig administratief belast 
zullen worden en er zoveel mogelijk aansluiting gezocht wordt bij gegevens die gemeenten al 
verzamelen vanuit hun eigen sturingsbehoefte.  
 
In Q1 en Q2 van 2022 evalueren wij tussentijds het nieuwe beleid. Indien nodig stellen we het 
beleid bij per Q1 van 2023. Informatie over het aantal inburgeraars per leerroute en de tot dan toe 
behaalde inburgeringsresultaten worden opgenomen in de jaarstukken van de ISD Bollenstreek. 

16 We stellen het beleid opnieuw (eventueel met aanpassingen n.a.v. de evaluatie) vast in 2023.  
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5 Financiën 

5.1 Begroting uitgaven 
In onderstaande tabel is een begroting opgenomen van de kosten. Deze begroting is gemaakt aan 
de hand van de gegevens die de ISD Bollenstreek heeft aangeleverd met betrekking tot de kosten 
van de inzet van consulenten (warme overdracht, PIP, begeleiding, etc.). Daarnaast worden kosten 
gemaakt voor de MAP en moet rekening worden gehouden met tolkdiensten. De tabel geeft de 
benodigde budgetten voor inburgering weer voor de periode 2022-2025. De budgetten voor de 
jaren 2022-2025 zijn onder voorbehoud dat de gemeenteraad deze budgetten vaststelt in de 
jaarlijkse begroting.
De maatschappelijke begeleiding is een continu proces en is een wettelijke taak die al jaren wordt 
uitgevoerd. Onderstaande tabel is gebaseerd op deels inwonertal, deels op de taakstelling van het 
aantal te huisvesten statushouders. 
  
Meerjarige begroting uitvoering wet Inburgering (exclusief indexering van 2% per jaar vanaf 
2022) 

Uitvoeringskosten 2022 2023 2024 2025
ISD Bollestreek € 52.278 € 59.015 € 59.015 € 59.015
Regierol gemeente € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000
Uitvoeringsprogramma

Leerroutes € 119.000 € 238.000 € 224.000 € 210.000
PVT’s € 11.175 € 11.175 € 10.125 € 10.125
Cursus omgaan met geld € 7.140 € 7.140 € 6.300 € 6.300
MAP € 4.407 € 4.407 € 4.026 € 4.026
Tolkenkosten € 13.501 € 13.501 € 12.333 € 12.333
Maatschappelijke 
begeleiding

€ 88.915 € 88.915 € 84.095 € 84.095

Totaal € 311.415 € 437.152 € 414.894 € 400.894

5.2 Inkomsten en dekking 

Onderstaande tabel is de optelsom van zowel de specifieke uitkering (SPUK), algemene uitkering en 
de post Statushouders. De bedragen in deze tabel zijn exclusief indexering. De verdeling van deze 
budgetten over de diverse deelonderwerpen wordt later in het jaar duidelijker, zodra de nadere 
regelgeving vanuit het rijk beschikbaar komt.
Vanaf 2022 neemt het te ontvangen budget toe, omdat er ook budget beschikbaar wordt gesteld 
voor het tweede en derde jaar van inburgeringsplichtigen. De helft van de Rijksbudgetten zijn 
gereglementeerd en mogen niet voor andere doelen worden aangewend. Dit betreft de specifieke 
uitkering (SPUK). De andere helft wordt verstrekt zonder bestedingsvoorwaarden. Het is ons 
voorstel deze middelen te bestempelen voor de uitvoering van de Wet inburgering.  De besteding 
van de middelen die beschikbaar worden gesteld vanuit de SPUK, worden in het Besluit Inburgering 
nader ingekaderd. Verwachting is dat het besluit in oktober 2021 beschikbaar komt. De tabel 
hieronder geeft de raming aan van de middelen die beschikbaar komen op grond van de SPUK.

Kosten die niet gedekt kunnen worden uit rijksmiddelen, kunnen (deels) worden opgevangen uit de 
begrotingspost ‘statushouders”. Deze begrotingspost beslaat de jaarlijkse subsidie aan 
Vluchtelingenwerk, die de maatschappelijke begeleiding uitvoert, alsmede de huidige PVT’s voor 
statushouders en gezinsmigranten. Het Rijk heeft al aangegeven in te stemmen met een 
meeneemregeling, immers, zowel de leerroutes als de maatschappelijke begeleiding, zijn 
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gebaseerd op twee jaar. De kosten zijn dan ook over twee jaar verspreid. Voorstel is om ook voor 
Hillegom een meeneemregeling vast te stellen, zodat de kosten uit de rijksgelden (gelabeld en niet 
gelabeld) kunnen worden gedekt.

Totaal inkomsten

Inkomsten 2021 2022 2023 2024 2025
ondersteuning 
ondertussengroep  € 9.005  € 5.729  € 3.595  € 1.832  € 688 
compensatie uitstel 
invoering wet  € 20.994  € 8.044  € 3.893  € 3.019  € 1.226 

uitvoeringskosten  € -273  € 81.048  € 81.503  € 78.866  € 75.929 

SPUK  -  € 243.682  € 294.182  € 284.489  pm 

Budget statushouders  € 162.317  € 126.767  € 126.767  € 126.767  € 126.767 

Totaal  € 192.043  € 465.270  € 509.940  € 494.973  pm 

Overgehevelde budgetten 2020
De nieuwe wet inburgering zou in eerste instantie per 1 juli 2021 inwerking treden. De gemeenten 
hebben hier een invoeringsbudget voor gekregen. Daarnaast is een bedrag voor de extra 
begeleiding van de ondertussengroep  aan de gemeente beschikbaar gesteld. Deze bedragen zijn 
vorig jaar niet benut vanwege het uitstel van de invoering van de nieuwe wet. Daarom zijn deze 
budgetten overgeheveld naar 2021.

Gemeente Invoeringsbudget 
Wet inburgering 
2020

Ondersteuning 
Ondertussen 2020

Hillegom 23.913 43.729

5.3 Risico’s 
De uitvoering van een nieuwe taak brengt voor onze gemeente een aantal risico’s mee. Hieronder 
benoemen we deze risico’s en de wijze waarop we hiermee omgaan. 

5.3.1 Het budget voor inburgering is nog niet exact bekend  

Het is op dit moment niet bekend hoeveel budget het ministerie van SZW beschikbaar stelt aan de 
gemeente Hillegom. Wij krijgen hier duidelijkheid over wanneer het Besluit inburgering in 2021 
wordt gepubliceerd. Daarin staat de verdeling van de middelen voor de inburgeringsvoorzieningen 
in detail uitgewerkt. Er is een rekentool beschikbaar voor de bijdrage die per inburgeringsplichtige 
aan de gemeente beschikbaar wordt gesteld. Dit betreft het budget voor de leerroute per 
inburgeringsplichtige, die over een periode van 2 jaar moet worden verdeeld. Dit deel van het 
budget fluctueert jaarlijks, omdat dit deel van het budget is gekoppeld aan feitelijk verblijf van de 
inburgeringsplichtige in de gemeente. Bij verhuizing van de inburgeringsplichtige naar een andere 
gemeente, verhuist het complete budget à € 10.000,- voor twee jaar leerroute, mee.
De specifieke uitkering (SPUK) bedraagt € 4.100,- per asielmigrant en € 2.700,- per gezins-en 
overige migranten.
Over de inkomsten is een goed beeld te vormen. De kosten zijn echter nog niet geheel in kaart te 
brengen. Drie onderdelen zijn nog niet helder:

 Leerbaarheidstoets

Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de 
begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets. De kosten voor de aanschaf en de uitvoering 
van deze toets zijn nog niet duidelijk.
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 Onderwijsroute

Bij de aanbesteding van de taalroutes hebben de aanbieders van de Onderwijsroute zich niet 
ingeschreven. Zij vonden/ vinden dat ze met de beschikbare gestelde budgetten van het Rijk de 
onderwijsroute niet goed kunnen invullen. Het doel van de onderwijsroute is dat de inburgeraars 
door kunnen stromen naar een vakopleiding of naar het hbo/wo. De tarieven van de aanbieders van 
de onderwijsroute liggen ver boven de door het Rijk beschikbaar gestelde budgetten. Een ander 
vraagstuk is het aantal inburgeraars: is het volume groot genoeg om een groep te kunnen starten. 
Het is onzeker of er binnen Holland-Rijnland voldoende volume gehaald kan worden. Op dit moment 
vinden op Holland-Rijnlandniveau gesprekken plaats met het mbo Holland-Rijnland, Hogeschool 
Leiden en de Universiteit van Leiden om te komen tot een dekkend aanbod. (Dit is een landelijk 
aandachtspunt.)

 Module Arbeidsmarkt en Participatie(MAP)

MAP is een van de nieuwe modules in de inburgeringstrajecten. Het Rijk heeft in een nadere 
regelgeving voor de uitvoering van deze module criteria vastgesteld. Naast een theoretisch deel 
moet er ook ten minste 40 uur worden besteed aan praktijklessen. Het vanuit het Rijk beschikbare 
budget voor MAP is slechts € 136,- per statushouder. In samenwerking met de ketenpartners wordt 
onderzocht op welke wijze de MAP zo efficiënt mogelijk  kan worden ingevuld. Gedacht wordt over 
een combinatie met de participatie-activiteiten in het kader van het taalonderwijs.

5.3.2 Het Rijk kan een prestatieverplichting opleggen 

De Rijksoverheid is voornemens om in de toekomst het nieuwe inburgeringsbudget te verdelen op 
basis van zowel inputfactoren (zoals het aantal inburgeringsplichtigen per gemeente) als op grond 
van door gemeenten geleverde prestaties. Het Rijk kan bijvoorbeeld ‘het percentage 
inburgeringsplichtigen dat het inburgeringsdiploma heeft gehaald’ als prestatie-indicator 
benoemen. Het Rijk heeft het voornemen om drie jaar na invoering van het nieuwe stelsel de 
financiering van het stelsel te evalueren. In deze evaluatie zal ook worden onderzocht op welke 
wijze prestatiebekostiging het beste kan worden vormgegeven. Hierdoor bestaat er een kans dat 
we tegen die tijd een deel van het budget terug moeten betalen aan het Rijk bij slechte prestaties. 
Met de in hoofdstuk 3 gestelde beleidsuitgangspunten verwachten we er alles aan te doen om 
slechte prestaties te voorkomen. Daarnaast maken we ook duidelijke prestatieafspraken met de 
aanbieders van inburgeringstrajecten die wij gaan inkopen.  

5.3.3 We zijn afhankelijk van externe stakeholders 

Het aanbieden van startplekken en de doorstroom naar passende banen zijn belangrijke onderdelen 
van ons inburgeringsbeleid. Hiervoor zijn we afhankelijk van externe partijen zoals Provalu. We 
richten ons op het maken van duidelijke samenwerkingsafspraken. Het doel van deze afspraken is 
om te komen tot startplekken waar inburgeraars voorbereid worden op doorstroom naar een voor 
hen passende baan. 

5.3.4 De inburgeringstrajecten bestaan voor het grootste deel uit nieuwe producten 

Een aantal elementen van het nieuwe inburgeringsprogramma zijn nieuw, zoals bijvoorbeeld de 
Module Arbeidsmarkt en Participatie. Over de nieuwe elementen voeren we gesprekken met de ISD 
Bollenstreek, Vluchtelingenwerk, Provalu en andere aanbieders.

6 Implementatie en uitvoering 

Na vaststelling van dit beleidsplan ronden we de implementatie van het inburgeringsbeleid af in Q4 
van 2021. Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking en start de uitvoering 
van het nieuwe beleid. 
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In de implementatiefase treffen we alle voorbereidingen voor de uitvoering van het beleid. We 
werken onder andere onderstaande implementatiethema’s uit. Gedurende de implementatiefase 
vullen we deze lijst met thema’s verder aan. 
 
Welke stappen gaan we volgen om te komen tot 1 januari 2022? 

Uitgangspunt 1: Integrale aanpak 
 
Nr. Implementatiethema tijdsplanning

1. Brede intake vormgeven en proces inrichten 
ten behoeve van samenwerking tussen drie 
uitvoeringsafdelingen (Participatie, Wmo en 
Jeugdwet) ISD Bollenstreek 

Q3 en Q4 2021

2. Ontzorgen vormgeven met ISD Bollenstreek; 
inkoop Eurowijzer/omgaan met geld bij 
Vluchtelingenwerk 

Q4 2021

3. Maatschappelijke begeleiding inkopen en 
afspraken maken over periodiek casusoverleg 
met aanbieder en team Participatie – 
Vluchtelingenwerk subsidie

Q3 en Q4 2021

4. Participatieverklaringstraject (PVT) vormgeven 
en inkopen bij aanbieder  - Vluchtelingenwerk 
subsidie

Q3 en Q4 2021

5.  Communicatie naar stakeholders over brede 
intake, ontzorgen, welzijns- en 
gezondheidsmodule, maatschappelijke 
begeleiding en PVT 

Q3 en Q4 2021

Uitgangspunt 2: Direct aan de slag 

 

tijdsplanning

Nr. Implementatiethema 

1. Proces uitwerken om contact tijdens AZC-fase 
op te starten 

Q3 en Q4 2021

2. Initiële participatieplekken vormgeven samen 
met Provalu, werkgevers en de gemeenten in 
de subregio Duin- en Bollenstreek  

Continu 

3. Module arbeidsmarkt en participatie (MAP) 
inkopen en hierop aansluitende 
arbeidscarrousel ontwikkelen in samenwerking 
met lokaal bedrijfsleven 

Q3 en Q4 2021

4.  Communicatie naar stakeholders continu

 
 

 
Uitgangspunt 3: Duurzaam maatwerk 

 

tijdsplanning

Nr. Implementatiethema 

1. Verlengde intake fase vormgeven met ISD 
Bollenstreek en indien vereist de aanbieder(s) 

Q3 en Q4 2021

2. Drie leerroutes inkopen op Holland Rijnland 
niveau, momenteel alleen nog Onderwijsroute 
open. B1 en Zroute zijn reeds ingekocht

Q1,Q2,Q3 en Q4 2021

3. Proces uitwerken om voortgang van inburgering 
en benodigde handhaving uit te voeren  

Q3 en Q4 2021

4. Samenwerking ondernemers borgen gericht op continu
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passende banen na participatieplek/benutting 
arbeidsmarktpotentieel 

5.  Communicatie naar stakeholders continu

 
 

 
Uitgangspunt 4: Regionale samenwerking waar 
nodig 

 

tijdsplanning

Nr. Implementatiethema 

1. Samenwerkingsafspraken en afspraken over 
verantwoordelijkheidsverdeling met 
Regiogemeenten over gezamenlijk inkopen en 
contractmanagement taalonderwijs B1, 
Onderwijsroute en Z-route.

Q3en Q4 2021

2. Proces inrichten ten behoeve van 
samenwerking op het gebied van de B1-
leerroute voor dedicated klantmanagers bij de 
ISD Bollenstreek en de taalaanbieders voor de 
B1- route 

Q3 en Q4 2021

3.  Proces inrichten ten behoeve van 
samenwerking van dedicated klantmanagers 
ISD Bollenstreek en onderwijsinstellingen voor 
de Onderwijs-leerroute 

Q3 en Q4 2021

4. Proces inrichten ten behoeve van 
samenwerking van dedicated klantmanagers 
ISD Bollenstreek met Provalu en taalaanbieders 
voor de Z-route

Q2, Q3 en Q4 2021

3. Samenwerkingsafspraken maken met Provalu 
die aansluiten op uitvoering inburgering 

Q2, Q3 en Q4 2021

4. Communicatie richting stakeholders over 
regionale samenwerking 

continu

 
Bijlage 1 – Definities 
 
 

B1-leerroute Leertraject waarbij in een periode van 
maximaal 
3 jaar gewerkt wordt aan het beheersen van de 
Nederlandse taal op taalniveau B117. De B1-
leerroute bestaat naast taalonderwijs ook uit de 
module Kennis Nederlandse Maatschappij. 

Brede intake Gesprek tussen ISD Bollenstreek, 
Vluchtelingenwerk en inburgeringsplichtige 
waarin we de startpositie, 
ontwikkelmogelijkheden en behoeften aan hulp 
en ondersteuning van de inburgeringsplichtige 
in kaart brengen. Dit gesprek vindt zo snel 
mogelijk plaats nadat de inburgeringsplichtige 
in Hillegom is gehuisvest.

17 Volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen van de Raad van Europa  
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Financiële ontzorging Minimaal de eerste zes maanden na 
binnenkomst in de gemeente betaalt de 
gemeente een aantal vaste lasten voor 
inburgeraars (huur, energiekosten en verplichte 
verzekeringen). Het bedrag voor deze lasten 
verrekenen we met de bijstandsuitkering. Op 
deze manier ontzorgen we 
inburgeringsplichtige inwoners en voorkomen 
we dat er schulden ontstaan in de beginperiode 
van hun verblijf in onze gemeente. 

Gezinsmigrant Persoon met een reguliere verblijfsvergunning 
voor bepaalde tijd, omdat zij een Nederlandse 
echtgenoot/partner hebben. 

Inburgeringsplicht Aan de inburgeringsplicht is voldaan wanneer 
iemand het inburgeringsexamen van de voor 
hem geldende leerroute heeft behaald en het 
Participatieverklaringstraject en de Module 
Arbeidsmarkt en Participatie heeft afgerond. 
DUO stelt vast of iemand (wel of niet langer) 
inburgeringsplichtig is.   

Inburgeringsplichtige  Persoon met een verblijfsvergunning voor een 
bepaalde tijd doel die volgens de registratie 
van DUO nog niet heeft voldaan aan zijn/haar 
inburgeringsplicht. 

Leerroute Inburgeringstraject gericht op het verhogen van 
het Nederlandse taalniveau en kennis van de 
Nederlandse maatschappij. 

Maatschappelijke begeleiding Begeleiding en ondersteuning bij praktische 
zaken en bij de kennismaking met de 
Nederlandse samenleving en specifieke lokale 
omgeving. 

Module Arbeidsmarkt en Participatie Leermodule gericht op het in beeld brengen 
van de competenties van statushouders en de 
kansen op de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast 
omvat de module het aanleren van 
vaardigheden die nodig zijn voor het vinden 
van een baan of (vrijwillige) 
werkervaringsplek18. 

Ondertussengroep/ELIP groep De ondertussengroep is de groep 
inburgeringsplichtigen die vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de nieuwe Wet 
inburgering in Hillegom komt wonen en die nog 
onder het regime van de huidige wet vallen. De 
minister heeft aangegeven, dat voor deze 
groep een voorziening moet worden getroffen. 
De ELIP groep betreft inburgeringsplichtigen 
waarvan de DUO lening is afgelopen, maar die 
nog niet het inburgeringsexamen hebben 
afgelegd of behaald. Voor hen wordt, nu al, 
incidenteel een voorziening getroffen zodat zij 
hun inburgeringsexamen kunnen 
afleggen/halen.

Onderwijs-leerroute Leertraject voor jonge inburgeringsplichtigen 
gericht op het beheersen van de Nederlandse 
taal op minimaal taalniveau B119 en instroom in 
het Nederlands mbo-, hbo- of wo-onderwijs. 

18 De minimale eisen van deze module worden bepaald met een algemene maatregel van bestuur (AMvB)  
19 Volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Moderne vreemde talen van de Raad van Europa  
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Participatieverklaringstraject Traject van ten minste 12 uur over de 
kernwaarden van de Nederlandse samenleving. 
Het traject sluit af met het afleggen van de 
participatieverklaring: “Ik verklaar dat ik kennis 
heb genomen van de waarden en spelregels 
van de Nederlandse samenleving en dat ik 
deze respecteer. Ik verklaar dat ik actief een 
bijdrage wil leveren aan de Nederlandse 
samenleving en reken erop dat ik daarvoor ook 
de ruimte krijg van mijn medeburgers”. 

Participatie-voorzieningen  Werk of andere activiteiten gericht op het 
meedoen in de samenleving 

Plan Inburgering en Participatie (PIP) Document waarin we, op basis van de in de 
brede intake verzamelde informatie, vaststellen 
welke leerroute en participatie-voorziening(en) 
passend zijn voor de betreffende 
inburgeringsplichtige. Daarnaast staan er in het 
PIP afspraken over de maatschappelijke 
begeleiding en financiële ontzorging. 

Statushouder Persoon met een asiel-verblijfsvergunning voor 
bepaalde tijd en hun familie- en gezinsleden. 

Voorbereiding op de inburgering  Programma door het COA in de periode voordat 
de statushouder naar onze gemeente verhuist. 
Dit programma bevat basis-taallessen, een 
introductie Kennis Nederlandse Maatschappij 
en individuele casemanagement gesprekken.  

leerbaarheidstoets De leerbaarheidstoets heeft als doel om inzicht 
te geven in het niveau van de Nederlandse taal 
dat een inburgeringsplichtige kan bereiken 
gedurende de inburgeringstermijn, en geeft 
enkel antwoord op de vraag: “Is het niveau van 
de Nederlandse taal dat nodig is voor de B1-
route haalbaar binnen de inburgeringstermijn 
van 3 jaar?”

Z-leerroute Leertraject voor mensen voor wie de B1- of 
Onderwijs-leerroute niet haalbaar is 
(bijvoorbeeld door een lage leerbaarheid en/of 
analfabetisme). Het leertraject richt zich in een 
periode van ongeveer 2 jaar op het beheersen 
van het Nederlands op een zo hoog mogelijk 
taalniveau om de zelfredzaamheid zoveel 
mogelijk te vergroten. De Z-leerroute bestaat 
naast praktisch taalonderwijs ook uit een 
module Kennis 
Nederlandse Maatschappij (op aangepast 
niveau). 

 

 
 
 
 
 
 

20



 

 

 
 
 
 

Bijlage 2- klantreis inburgeringsplichtige statushouder
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