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Met de nieuwe Wet inburgering is vanaf 1 januari 2022 het nieuwe inburgeringsstelsel van 

kracht. Voor gemeenten én statushouders betekent dit een grote verandering. Gemeenten 

worden weer verantwoordelijk voor het organiseren van de inburgering en de statushouders 

werken aan een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Hierbij komt de lat voor het 

aanleren van de taal hoger te liggen en het leertraject wordt gecombineerd met 

(arbeids)participatie. Hoewel al veel gemeenten ver gevorderd zijn met de voorbereidingen op 

de invoering van de uitgestelde Wet inburgering, is het verstandig om dit jaar te gebruiken 

voor het uitwerken, toetsen en uitproberen van de voorgenomen plannen, en daarbij 

voldoende tijd te nemen voor het daadwerkelijk implementeren van de nieuwe Wet.  

RadarAdvies werkt al een tijd met verschillende gemeenten samen aan het inrichten van het 

nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast heeft RadarAdvies onderzoek gedaan naar de invoering 

van de Wet inburgering. In dit paper gaan we in op de veranderopgave voor gemeenten en 

geven we op basis van onze praktijkervaringen inzicht in de keuzes waar gemeenten nu voor 

staan en doen we aanbevelingen hoe u als gemeente vorm kunt geven aan uw nieuwe 

inburgeringsstelsel. 

Inleiding

Uw veranderopgave

Inspirerende 
voorbeelden

Oplossen van de 
puzzel

2



De manier waarop de inburgering de afgelopen jaren werd vormgegeven was onvoldoende effectief.  Veel 

nieuwkomers ontvangen langdurig een uitkering. De begeleiding naar werk omvat weinig maatwerk. Daarnaast 

mist de samenhang tussen inburgering en participatie. Zo blijkt het lastig om de inburgeringslessen te 

combineren met werk of andere activiteiten in de lokale gemeenschap. Protocollen en regels van de 

Participatiewet en inburgeringsplicht schuren met elkaar, en met de werkelijkheid, waarbij er onvoldoende 

rekening wordt gehouden met de nieuwkomer zelf. 

Een andere belemmering is het onvoldoende inzicht in de kwaliteit van de inburgeringsscholen. Voor de 

bestaanszekerheid van de scholen is het binnenhalen van zoveel mogelijk statushouders van groot belang. Het 

leenstelsel heeft daarbij een prijsopdrijvend effect. De kwaliteit van de inburgering wordt hiermee niet altijd 

voldoende gewaarborgd. Daar komt bij dat de inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een 

goede school, ondanks hun beperkte taalvaardigheid. Een grote groep inburgeraars haalt ondanks aantoonbare 

inspanningen hun inburgeringsexamen niet. Met als resultaat dat veel van hen de taal onvoldoende beheerst 

om op eigen kracht een goede toekomst in Nederland op te bouwen. 
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Dergelijke belemmeringen en tekortkomingen hebben ertoe geleid dat er snel een breed draagvlak ontstond 

om de inburgering anders te gaan inrichten. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen de gemeenten hun 

regierol weer terug, wat betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van inburgeringstrajecten op 

maat en de kwaliteit daarvan. Regie voeren vraagt om heldere keuzes van de gemeente op zowel strategisch als 

uitvoerend niveau. Ook binnen de gemeentelijke organisatie stelt deze verandering eisen aan expertise en 

kwaliteit van werkprocessen.

Daarnaast is er meer aandacht voor de ontwikkeling van de zelfredzaamheid van de inburgeraar en wordt er 

gestreefd naar een traject waar de inburgering en participatie elkaar versterken. Hierbij liggen kansen om de 

verbinding met de Particiaptiewet en de route naar werk te versterken.

Kortom, een uitdagende opgave voor gemeenten. 
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Gemeenten verschillen van elkaar in waar ze op dit moment staan in de uitvoering van de opgave. Waar een

enkele gemeente bezig is met het formuleren van de uitgangspunten voor de inrichting van het nieuwe stelstel,

zijn andere gemeenten aan de slag met het opstellen van de inkoopdocumenten en interne

implementatieplannen. Wat alle gemeenten met elkaar gemeen hebben, is dat zij voor diverse

inrichtingskeuzes staan, met eenzelfde wettelijk en budgettair kader van het Rijk.

Voor verschillende gemeenten hebben we als RadarAdvies opdrachten uitgevoerd op het terrein van de

inburgering en zijn we nu een nieuw stelsel van inburgering aan het inrichten. Op basis van onze

praktijkervaringen zien we vijf kernthema’s waar inrichtingskeuzes aan de orde zijn. Deze kernthema’s zijn op

de volgende pagina’s verbonden aan inspirerende voorbeelden.

Samenwerking

Regie

Inkoop

Integraal
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Samenwerking Regie

Hoewel iedere arbeidsmarktregio bij elkaar komt op het gebied 

van inburgering, bestaan er verschillen in hoe intensief 

gemeenten ervoor kiezen om met elkaar op te trekken in de 

voorbereiding op de nieuwe wet. Een regionale samenwerking 

lijkt vooral veel voordelen te hebben voor kleinere gemeenten. 

Kleine gemeenten hebben relatief weinig capaciteit om zich te 

verdiepen in het nieuwe inburgeringsstelsel en de benodigde 

voorbereidingen te treffen. Een regionale samenwerking geeft 

gemeenten de mogelijkheden om met elkaar te sparren, 

kennis te bundelen en werkzaamheden te verdelen. 

Westfriesland is zo’n regio waar intensief met elkaar wordt 

samengewerkt. Ook in de regio West-Brabant zien we een 

mooie samenwerking ontstaan, waarbij vanuit het Werkplein de 

klantregisseurs aan de inburgering werken. Regionaal 

samenwerken vereist een heldere governance en een 

afsprakenkader waarin aangegeven wordt hoe en of er wordt 

samengewerkt op inkoop-expertise, inkoop, uitvoering en 

beleid. Daarnaast is van belang de kracht van het lokale te 

benutten. Inburgeren doe je niet alleen, de verbinding met de 

lokale samenleving is cruciaal. 

Gemeenten krijgen weer de regie over de inburgering, maar 

hoe vullen ze die in? Wil je inhoud geven aan het 

inburgeringsaanbod door het vooral zelf te doen of wil je het 

juist door derden laten uitvoeren? In het land zie je dat er op 

veel plekken de keuze wordt gemaakt om de trajectregie als 

gemeente zelf te doen en een groot deel van de andere 

onderdelen door andere partijen te laten uitvoeren. Maar er 

zijn ook gemeenten, zoals bijvoorbeeld de gemeenten Wijchen 

en Druten, die in 2019 met het project ‘Klaar voor de start’ 

gekozen hebben zelf invulling te geven aan het aanbod. Korte 

lijnen ontstaan zo met een relatief hoge uitstroom naar werk 

met sterke betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven.  
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Wanneer ervoor gekozen wordt om onderdelen van het nieuwe stelsel door derden uit te laten voeren, zullen er inkoopprocedures gevolgd 

moeten worden. Allereerst is het de vraag of een gemeente de inburgeringsroutes lokaal of (sub)regionaal gaat inkopen. Een lokale inkoop 

geeft een gemeente de kans om veel invloed uit te oefenen op de daadwerkelijke inrichting van de inburgering. Voor de inburgeraars zelf 

maakt het de drempel kleiner om aan de les deel te nemen en kan het prettig zijn om mede-inburgeraars en de gemeente zelf goed te leren 

kennen. Daar staat tegenover dat er veel wordt gevraagd van de aanbieder(s). De aantallen zijn relatief klein en kwetsbaar, wat maakt dat 

er grote niveauverschillen zullen zijn in een klas en maatwerk essentieel is. De gemeenten Lochem en Brummen hebben via pilots hier 

ervaring mee opgedaan. Met een regionale inkoop kun je komen tot grotere aantallen, wat de instroom minder kwetsbaar maakt. 

Tegelijkertijd is er meer maatwerk mogelijk; zo kunnen gemeenten tegemoetkomen aan de diversiteit van instromers. 

De daadwerkelijke inkoop is voor veel gemeenten een uitdagend proces. Het vraagt om heldere keuzes over welk instrument je wilt 

inzetten: een overheidsopdracht, open house of een subsidierelatie. De keuzes zijn niet los te zien van de rol en visie van de gemeente. In 

hoeverre geef je bijvoorbeeld de mogelijkheid voor kleine of lokale organisaties om mee te doen aan de procedure? Ook kunnen meerdere 

beleidsdoelen via inkoop worden gekoppeld. Zo heeft de regio Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem de inkoop van inburgering 

gecombineerd met de aanbesteding voor laaggeletterdheid. De gemeenten hebben samen een concrete aanpak ontwikkeld om het aantal 

laaggeletterden te verminderen. De inburgering maakt onderdeel uit van deze aanpak. Naast de keuze voor de inkoopvorm zullen de 

gemeenten bij het maken van de inkoopdocumenten essentiële keuzes moeten maken als het gaat om de daadwerkelijke opdracht en de 

(kwaliteits)eisen die zij daarbij hebben. Opgestelde uitgangspunten kunnen hierbij richting geven.

Inkoop

7



Het inburgeringsstelsel bevat allerlei verschillende onderdelen. Hoe zorg 

je ervoor dat deze onderdelen op elkaar aansluiten en elkaar versterken? 

Hoe intensief maak je de inburgeringsroute? Een van de mogelijkheden 

is om te streven naar een zo integraal mogelijk aanbod. In het huidige 

inburgeringsstelsel zien we dat de regie over de inburgering gesplitst is. 

Dit vormt bij het toekomstige inburgeringsstelstel geen probleem meer.

Dit biedt kansen zodat bijvoorbeeld participatie en inburgering elkaar 

versterken. Zo hebben de gemeenten Harderwijk, Wijchen en Druten een 

voltijdroute ontwikkeld. In deze voltijdroute komen taal en praktijk 

samen. In de ochtend krijgen inburgeraars taallessen en in de middag 

aansluitende activiteiten die ondersteunend zijn aan het taalprogramma. 

De activiteiten lopen uiteen van een bezoek aan het zwembad tot een rit 

met de trein. De verwachting van de gemeente is dat het tempo van de 

inburgeraars stijgt door een voltijdroute. Andere gemeenten kiezen 

bewust voor een lagere intensiteit van de scholing, zodat inburgeraars 

voldoende tijd hebben om te wennen aan de nieuwe situatie en 

eventuele problemen in de privésfeer op te pakken. Er wordt in de eerste 

fase vooral gekozen om in te zetten op taal en voor een klein gedeelte op 

participatie, en na verloop van tijd steeds meer in te zetten op 

participatie en minder op taal.

Een van de tekortkomingen van het huidige inburgeringsstelsel is dat er 

veel statushouders langdurig in een uitkering zitten. Een van de keuzes 

die voorligt is hoe gemeenten er straks voor zorgen dat dit wordt 

voorkomen en de inburgeraars actief naar werk kunnen begeleiden. 

Sommige gemeenten, zoals Enschede en Leiden, kiezen ervoor om zo 

snel mogelijk in te zetten op de mogelijkheden van de inburgeraar. 

Enschede heeft een nieuwe aanpak gecreëerd, genaamd Meedoen en 

Thuisvoelen. Met deze aanpak worden de competenties van 

nieuwkomers zo snel mogelijk in beeld gebracht. De gemeente heeft met 

het COA afgesproken dat er op de opvanglocatie al inzicht wordt 

gecreëerd in de competenties van de nieuwkomer, die vervolgens warm 

wordt overgedragen aan de gemeente. Door deze overdracht kan de 

gemeente snel passende begeleiding bieden. Ook zien we in Leiden dat 

door de JAS-aanpak werkconsulenten en jobhunters snel betrokken zijn 

om de kwaliteiten van de inburgeraar in beeld te krijgen, waardoor een 

hoge uitstroom naar werk gerealiseerd wordt. De gemeente Harderwijk 

pakt dit vraagstuk anders aan. Zij bouwen actief banden op met 

(potentiële) werkgevers om perspectief te kunnen bieden aan 

nieuwkomers en werkgevers begeleiding te kunnen geven als zij hier 

behoefte aan hebben. 

ParticipatieIntegraal
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We gaan een spannend jaar in om de veranderopgave voor 

het inburgeringsstelsel goed in de steigers te zetten. Het is 

verstandig om dit jaar te gebruiken voor het uitwerken, 

toetsen en uitproberen van de voorgenomen plannen. Check 

de uitvoering goed, want naast de waarom- en wat-vraag is 

de hoe-vraag bepalend voor het uiteindelijke resultaat. 

Geïnspireerd door de ervaringen van diverse gemeenten 

heeft RadarAdvies vijf aanbevelingen die kunnen bijdragen 

aan een succesvolle implementatie van het nieuwe 

inburgeringsstelsel waarbij de situatie van de inburgeraar 

centraal staat: 

1. Goed samenwerken kan niet zonder heldere regie

2. Investeer in een goede definiëring van het gewenste 

inburgeringsaanbod

3. Werk cultuursensitief

4. Erop af en voor en door

5. Check werkprocessen door een klantreis
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Goed samenwerken 

kan niet zonder 

heldere regie

Het is van belang om de samenwerking tussen 
betrokken partijen te optimaliseren. 
Samenwerken op bestuurlijk-strategisch 
niveau maar zeker ook op uitvoerend niveau. 
Nauwe banden tussen de verschillende 
betrokkenen kunnen voor een complete, 
allesomvattende schets van de problematiek 
zorgen. Hoewel de meerwaarde van een 
goede samenwerking door alle betrokkenen 
gedeeld zal worden, is het van belang om de 
uitvoering ervan niet te onderschatten. De 
praktijk wijst uit dat samenwerking tussen 
organisaties met verschillende belangen en 
professionals met verschillende 
achtergronden en perspectieven een 
uitdaging kan zijn. Investeer in de regierol die 
hierbij hoort. Met elkaar een 
gemeenschappelijk doel formuleren en 
informatie delen op casusniveau kan helpen. 
Denk hierbij aan het gezamenlijk voeren van 
de brede intake en het voeren van 
multidisciplinaire overleggen wanneer nodig. 

Investeer in een goede 

definiëring van het 

gewenste 

inburgeringsaanbod

Voor het ontwikkelen van een 

inburgeringsaanbod is een helder 

gemeentelijk beleidskader nodig. Wat moet 

anders dan nu? Wat is nodig en hoe vullen we 

onze regierol in? Doe een marktconsultatie 

zodat u goed op de hoogte bent van de 

mogelijkheden en beschikbare expertise. 

Definieer helder uw gewenste aanbod en 

bepaal vervolgens welk deel u in eigen beheer 

wilt uitvoeren en welk deel u wilt 

aanbesteden. Er zijn meerdere instrumenten 

voor uitbesteden, zoals aanbesteden of het 

inzetten van een subsidie.

Werk cultuur-sensitief

Cultuursensitief werken is een belangrijk 
element van een geslaagde inburgering. 
De Handreiking Cultuursensitief werken 
van de VNG (2018) beschrijft vijf 
mogelijke oplossingsrichtingen om tot een 
cultuursensitieve aanpak te komen: doe 
kennis op van de leefwereld en 
achtergronden, werk samen met 
ervaringsdeskundigen, biedt maatwerk 
voor ondersteuning en zorg, werk 
outreachend en zorg voor diversiteit in 
het personeel. Door het toepassen van 
deze sensitiviteit wordt er in de 
inburgering verder gekeken dan alleen 
taal en werk; de nieuwkomer staat 
centraal.  
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Erop af en voor en 

door

Het risico van het ontwikkelen van een nieuw 

stelsel is dat het nagenoeg uitsluitend 

ontwikkeld wordt vanuit het gemeentehuis. 

Denken en ontwikkelen over de mensen waar 

het over gaat, in plaats van met de mensen 

waar het over gaat. Ook in de 

voorbereidingen op de nieuwe Wet kan er al 

cultuursensitief gewerkt worden door actief 

de doelgroep te betrekken. Ga in gesprek met 

huidige of (ex-) inburgeraars over hun 

ervaringen en behoeften en toets 

voorgenomen plannen. Dit kan 1 op 1, in een 

focusgroep of zelfs in een grootschalige 

consultatie met eventuele ondersteuning van 

een tolk.

Betrek ook het bedrijfsleven tijdig bij de 

nieuwe inburgering. Veel werkgevers 

investeren in exclusiviteit en bieden graag 

opleidings- en werkplekken voor inburgeraars.

Check werk-processen

met behulp van een 

klantreis

Check werkprocessen zorgvuldig aan de hand 

van een klantreis. Maak het zo concreet 

mogelijk. Een klantreis kan helpen om te zien 

wat het nieuwe inburgeringstelsel voor de 

inburgeraar zelf gaat betekenen, maar ook of 

alles goed op elkaar aansluit. Nodig 

verschillende partijen en 

ervaringsdeskundigen uit voor het 

ontwikkelen van een efficiënt en effectief 

proces. Het Werkplein Hart van West-Brabant 

heeft zo’n klantreis ontwikkeld en op basis 

hiervan het werkproces ingekleurd en een 

indicatie gemaakt van de formatieve effecten 

van de invoering van de Wet inburgering. Een 

ander onderdeel waarop ingezoomd kan 

worden tijdens het maken van een klantreis is 

communicatie, door stil te staan bij alle 

momenten dat er sprake is van 

(informatie)overdracht tussen betrokken 

partijen en naar de inburgeraars. 
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Wij wensen u veel succes met de verdere voorbereidingen! Wilt u meer weten 

over onze ervaringen en de mogelijkheden voor ondersteuning, neem dan 

contact met ons op.

Bert Otten
B.Otten@Radaradvies.nl
06-223 03 790 

Hannie Dekker
H.Dekker@Radaradvies.nl
06-536 23 817 

Karen Smit
K.Smit@Radaradvies.nl
06-150 86 318

David Sondorp
D.Sondorp@Radaradvies.nl
06-535 28 267

Op onze website is nog veel meer te vinden over de implementatie van de 

inburgeringswet. Via: www.radaradvies.nl/inburgeringspuzzel
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