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1    Inleiding 
 

De gemeente Amsterdam streeft naar een rechtvaardige stad met gelijke kansen voor iedereen. Een 

stad waarin ook statushouders volwaardig mee kunnen doen. Integreren in een nieuwe stad en 

samenleving is voor velen niet makkelijk. Daarom ondersteunt de gemeente Amsterdam 

statushouders zo snel en effectief mogelijk na aankomst in de stad.  

 

Amsterdamse Aanpak Statushouders 

In juli 2016 is de gemeente gestart met de Amsterdamse Aanpak Statushouders. Binnen deze aanpak 

begeleiden klantmanagers van de gemeente zowel de statushouders die vanaf half 2016 in Amsterdam 

zijn komen wonen als statushouders die vanaf 2013 zijn ingestroomd en een uitkering hebben, 

intensief en op maat naar werk, opleiding of maatschappelijke participatie. De klantmanagers zijn 

getraind om te werken met deze doelgroep en hebben in hun begeleiding oog voor de specifieke 

talenten en behoeften van statushouders. Daarnaast besteedt de gemeente extra aandacht aan het 

signaleren van belemmeringen, zoals schulden en gezondheidsproblemen, zodat indien nodig tijdig 

kan worden doorverwezen naar passende hulpverlening.  

 

Huidige inburgeringsstelsel 

Onder de huidige wetgeving is inburgering de eigen verantwoordelijkheid van de statushouder (en 

inburgeringsplichtige). Statushouders moeten zelf een inburgeringscursus selecteren en kunnen deze 

met behulp van een lening bij DUO financieren. Doordat gemeenten geen regie en (nog) geen 

wettelijke taak met betrekking tot de inburgering hebben, is het voor hen lastig om: 

 inzicht te krijgen en houden in het verloop van de inburgeringstrajecten; 

 inzicht te krijgen in de kwaliteit van het inburgeringsonderwijs en dit te waarborgen; 

 de begeleiding naar werk en opleiding (in het kader van de uitvoering van de Participatiewet) af te 

stemmen op het inburgeringstraject. 

 

Als gevolg hiervan verloopt ook binnen de gemeente Amsterdam de begeleiding naar werk, opleiding 

of maatschappelijke participatie vanuit de Amsterdamse Aanpak Statushouders parallel aan het 

inburgeringstraject.  

 

Nieuwe inburgeringsstelsel 

Uit evaluatie van de huidige Wet inburgering is gebleken dat deze scheiding tussen participatie en 

inburgering niet effectief en doelmatig is1. In juli 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid (SZW) daarom aangekondigd dat het inburgeringsstelsel aangepast wordt. In het 

nieuwe stelsel krijgen gemeenten meer regie op de inburgering, waardoor de mogelijkheden voor het 

inrichten van een duaal en integraal traject worden vergroot. Uitgangspunt is dat iedereen op een zo 

hoog mogelijk niveau inburgert en naar eigen niveau zo goed mogelijk participeert in de Nederlandse 

samenleving, het liefst via betaald werk2. Naar verwachting gaat de nieuwe Wet inburgering per 

januari 2021 in.  

 

Project ‘De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering’ 

Ter voorbereiding op de nieuwe wet is de gemeente Amsterdam in september 2018 gestart met het 

project ‘De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering’. Het doel van dit project is de inburgering 

integraal onderdeel te laten worden van de huidige Amsterdamse Aanpak Statushouders en te 

anticiperen op de voorgenomen wetswijziging. In het project is expliciet aandacht voor de huidige 

                                                                    
1
  Inburgering: systeemwereld versus leefwereld, Evaluatie Wet inburgering 2013 (Significant, juni 2018). 

2
  Kamerbrief hooflijnen veranderopgave Inburgering, Minister Koolmees 5 juli 2018. 
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groep inburgeraars die niet kan profiteren van de toekomstige wetswijziging en die daardoor tussen 

wal en schip dreigt te vallen.  

 

Voorliggende uitwerkingsagenda 

Deze uitwerkingsagenda beschrijft wat Amsterdam vanaf 2021 voor ogen heeft met de nieuwe 

Amsterdamse aanpak inburgering en welke stappen de gemeente in de periode 2019- 2021  

(de ‘tussenperiode’) zet om hier te komen. Hierbij worden de hoofdlijnen van de veranderopgave 

zoals bekend gemaakt door SZW3 als uitgangspunten gehanteerd. Aangezien de rijksoverheid nog 

volop aan de uitwerking van de nieuwe inburgeringswet werkt, blijft nauwe afstemming met SZW 

cruciaal voor een goede voorbereiding op de daadwerkelijke invoering van deze wet. Als gevolg 

daarvan zullen onderdelen van deze uitwerkingsagenda gaandeweg aangevuld, aangescherpt of 

eventueel aangepast dienen te worden. 

 

 

  

                                                                    
3
  In de kamerbrieven van respectievelijk 5 juli 2018, 23 oktober 2018 en 15 februari 2019. 
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2    Visie nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering 
 

2.1 Hoofdlijnen veranderopgave 

In de kamerbrief van juli 2018 schetst minister Koolmees zijn denkrichting voor de aanpassing van het 

inburgeringsstelsel. Centraal uitgangspunt is dat de effectiviteit en doelmatigheid van de inburgering 

moet worden vergroot en dat inburgering in dienst moet komen te staan van zo snel mogelijk 

participeren, bij voorkeur via betaald werk. Gemeenten krijgen in het nieuwe stelsel de regie over de 

uitvoering van de inburgering en worden opgeroepen om het handhavings-instrumentarium van de 

Participatiewet te benutten om de inburgering effectiever te maken. Streven is dat gemeenten een 

brede intake gaan afnemen die gericht is op zowel participatie als inburgering en dat zij de uitkomsten 

hiervan vastleggen in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarnaast worden 

gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van inburgeringscursussen bij door hen geselecteerde 

aanbieders. In het nieuwe stelsel komen drie verschillende leerroutes:  

 de reguliere B1-route; 

 een onderwijsroute, gericht op het behalen van een Nederlands schooldiploma; 

 een zelfredzaamheidsroute voor mensen voor wie de eerste twee routes buiten bereik liggen. 

 

Algemeen voornemen is de standaard taalnorm te verhogen naar B1 en geen ontheffingen meer te 

verstrekken op basis van aantoonbaar gepleegde inspanningen.  

 

2.2 Ambitie gemeente Amsterdam: gelijke kansen op volwaardig meedoen 

De gemeente Amsterdam ziet de nieuwe inburgeringswet niet alleen als een kans om de effectiviteit 

van de inburgering te verhogen. De gemeente wil het nieuwe stelsel evenzeer benutten om de kansen 

van inburgeraars op volwaardige deelname aan de Amsterdamse samenleving te vergroten. Een 

effectieve combinatie van inburgering en participatie biedt statushouders de beste kansen om in de 

stad een nieuw bestaan op te bouwen. De ambitie van de gemeente is dat statushouders in 

Amsterdam na drie jaar volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Iemand heeft dan de 

inburgering op zijn of haar niveau afgerond, een baan of opleiding met toekomstperspectief en is ook 

op andere vlakken zelfredzaam. Concrete prestatiedoelstelling is dat minimaal 50% van de 

statushouders drie jaar na hun instroom in de bijstand weer is uitgestroomd uit de uitkering. 

 

Zelfredzaamheid is in dit kader gedefinieerd als dat iemand in staat is om weloverwogen keuzes te 

maken ten aanzien van zijn of haar leven, op zowel korte als lange termijn. Het betekent niet dat 

iemand alles zelf kan organiseren, maar wel dat iemand weet wanneer en waar hij of zij hierbij om hulp 

moet vragen. Voor de ondersteuning en begeleiding van statushouders op andere domeinen dan 

participatie en inburgering ontwikkelt en onderhoudt de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering 

effectieve samenwerkingsrelaties met andere gemeentelijke en externe partners. 

 

2.3 Doelstellingen nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering 

De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering bouwt voort op de Amsterdamse Aanpak Statushouders. 

Kern van deze laatste aanpak is dat wordt ingezet op duurzame arbeidstoeleiding door middel van 

intensieve begeleiding op maat gedurende de inburgeringsperiode van drie jaar. De gemeente 

Amsterdam begeleidt statushouders richting werk en/of opleiding in aansluiting op hun persoonlijke 

voorkeuren en mogelijkheden en rekening houdend met de arbeidsmarkt en potentiële werkgevers. 

 

De nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering is september 2018 gestart om de aanpassing van het 

inburgeringsstelsel voor te bereiden. Het streven is de inburgering optimaal te integreren in de 

bestaande Amsterdamse Aanpak Statushouders. Doelstellingen van de nieuwe aanpak zijn: 



 

6 
 

 Het ontwikkelen van een integraal ‘participatie- en inburgeringspakket’, ofwel de inhoudelijke 

bestanddelen van de aanpak; 

 Het aanbrengen van noodzakelijke verbindingen met andere gemeentelijke of externe partners die 

voor een duurzame integratie van statushouders relevant zijn (zoals onder andere wonen, 

armoede, zorg, jeugd, sport, onderwijs, economie en de stadsdelen); 

 Het formuleren van oplossingen voor knelpunten die samenhangen met het huidige 

inburgeringsstelsel en/of die gelden voor de huidige inburgeraars; 

 Het daadwerkelijk in uitvoering brengen van de nieuwe werkwijze en het monitoren van de 

opbrengsten hiervan; 

 Het leveren van input en empirisch onderbouwde inzichten aan SZW ten behoeve van de verdere 

uitwerking en voorbereiding van de nieuwe inburgeringswet. 

 

2.4 Doelgroep nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering 

Met de invoering van de nieuwe inburgeringswet krijgt de gemeente de regie op de inburgering en 

wordt de groep nieuwkomers waarvoor de gemeente verantwoordelijk is vergroot. Waar vanuit de 

huidige Amsterdamse Aanpak Statushouders de focus ligt op inburgeringsplichtige nieuwkomers mét 

een Participatiewet-uitkering, vallen na invoering van de nieuwe inburgeringswet mogelijk ook de 

overige inburgeringsplichtigen binnen de doelgroep.  

 

Voor de exacte afbakening van de doelgroep geldt dat dit mede afhankelijk is van de nadere 

uitwerking van de plannen van het Rijk. Over het algemeen kan een onderscheid worden gemaakt 

tussen drie subgroepen inburgeringsplichtigen: 

1. Statushouders: Asielzoekers die als vluchteling worden erkend, krijgen de vluchtelingen-status. 

Zij worden ook wel vergunning- of statushouders genoemd. Nieuwe statushouders worden door 

het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) gekoppeld aan een gemeente. Statushouders 

krijgen binnen deze gemeente een woonruimte toegewezen en mogen een opleiding volgen en 

werken in Nederland. Nagenoeg alle statushouders maken in eerste instantie gebruik van een 

Participatiewet-uitkering om in hun levensonderhoud te voorzien. Alle aan Amsterdam 

gekoppelde statushouders vormen momenteel de klanten van de Amsterdamse Aanpak 

Statushouders. 

2. Nareizigers: In het Nederlandse beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen gezinshereniging 

voor migranten die hier werken of studeren, en gezinshereniging voor asielstatushouders. 

Personen die onder de laatste regeling naar Nederland komen, worden nareizigers genoemd. 

Nareizende familieleden van statushouders die al in Amsterdam wonen én die een Participatiewet-

uitkering aanvragen, behoren momenteel eveneens tot de doelgroep van de Amsterdamse 

Aanpak Statushouders. Nareizigers die geen beroep doen op de gemeente voor huisvesting én die 

geen Participatiewet-uitkering aanvragen zijn momenteel niet altijd in beeld bij de gemeente (of 

bij partners van de gemeente).  

3. Huwelijksmigranten: Personen die naar Nederland komen om te trouwen met een in Nederland 

gevestigde partner, worden huwelijksmigranten genoemd. Inburgering voor deze groep begint al 

buiten Nederland, doordat zij in het land van herkomst het basisexamen inburgering buitenland 

moeten afleggen. Eenmaal in Nederland dienen zij vervolgens het inburgeringsexamen te halen. 

Vooralsnog behoren huwelijksmigranten niet tot de doelgroep van de Amsterdamse Aanpak 

Statushouders, omdat zij veelal deel uitmaken van een huishouden waar voldoende inkomen 

wordt vergaard en zij daarom geen Participatiewet-uitkering (kunnen) aanvragen. 

 

In onderstaande figuur is zowel de samenstelling van de huidige als van de mogelijk toekomstige 

doelgroep weergegeven. De komende tijd wordt met SZW besproken welke opdracht de gemeente 

Amsterdam krijgt ten aanzien van de inzet voor: 
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 Inburgeringsplichtige nareizigers die geen Participatiewet-uitkering aanvragen; 

 Inburgeringsplichtige huwelijksmigranten; 

 Vrijwillige inburgeraars (waaronder ook Turkse statushouders en huwelijksmigranten die als 

gevolg van een associatieverdrag vrijgesteld zijn van de inburgeringsplicht). 

 

 
Figuur 1 Huidige en toekomstige doelgroep 

Gezien het feit dat SZW de verantwoordelijkheden van gemeenten voor de diverse subdoelgroepen 

nog nader moet specificeren, wordt het vervolg van deze uitwerkingsagenda vooralsnog toegespitst 

op de huidige doelgroep van de Amsterdamse Aanpak Statushouders, de inburgeringsplichtige 

nieuwkomers mét een Participatiewet uitkering (en hun eventuele partner). 

 

2.5 Inhoudelijke pijlers nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering 

Binnen de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering wordt de invoering van het nieuwe 

inburgeringsstelsel in Amsterdam voorbereid en uitgewerkt langs drie inhoudelijke pijlers: 

1. Verbrede en verlengde intake 

2. Duale trajecten en integrale begeleiding  

3. Ontzorgen en toerusten 

  

Onderstaande paragraaf licht per pijler toe welke kaders SZW hierbij als uitgangspunt heeft 

geformuleerd en op welke wijze dit in Amsterdam een vertaling krijgt. Indien dit van toepassing is, 

worden ook de punten toegelicht waarover nog nader overleg met SZW nodig is. 

 

1. Verbrede en verlengde intake 

 

Uitgangspunten ministerie van SZW 
 
Om een snelle start van participatie en inburgering te bevorderen, wil het Rijk dat gemeenten zo vroeg 
mogelijk starten met de begeleiding van inburgeraars die zich in hun gemeente gaan vestigen. Er moet 
sprake zijn van een doorgaande lijn vanuit de asielopvang naar de woongemeente, waarbij de tijd in de 
opvang optimaal wordt benut. Het programma ‘Voorbereiding op de inburgering’ van het COA wordt in 
dit kader gecontinueerd, waarbij gemeenten de opdracht krijgen dit zo optimaal mogelijk te verbinden 
met het inburgeringstraject.  
Vanaf het moment dat een statushouder is gekoppeld aan een gemeente krijgt de gemeente de regie 
op de inburgering. Ambitie is dat gemeenten al in het azc een brede intake afnemen op basis waarvan 
gemeenten inzicht krijgen in de startpositie en ontwikkelingsmogelijkheden van een inburgeraar en zij 
afspraken kunnen maken over het gewenste vervolgtraject. Gemeenten kunnen grotendeels zelf 
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bepalen hoe zij de brede intake vormgeven; wel wordt op hoofdlijnen vastgelegd welke onderdelen 
hierin aan bod dienen te komen4. Verplicht onderdeel is een leerbaarheidstoets die landelijk wordt 
ontwikkeld. 
 
De intake moet voor iedere inburgeraar resulteren in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie 
(PIP). Hierin dienen in ieder geval afspraken te worden opgenomen over inburgering, participatie, 
ontzorgen en begeleiding. Zowel de inburgeraar als de gemeente moeten zich committeren aan dit PIP. 
In het PIP wordt voortgebouwd op de taak die gemeenten hebben voor bijstandsgerechtigden op basis 
van de Participatiewet, inclusief handhaven van de medewerkingsplicht, handhaven van de taaleis en 
uitvoering geven aan de tegenprestatie. De wijze waarop gemeenten de inburgeringsplicht van 
inburgeraars zonder bijstandsuitkering (met werk, vermogen, studiefinanciering en/of een partner met 
inkomen) moeten gaan handhaven, wordt nog nader uitgewerkt. 
 
Wat termijnen en doorlooptijden betreft, denkt SZW aan: 
 Vaststellen PIP: zes weken na inschrijving van de inburgeraar in de gemeente 
 Start inburgering: zes weken na inschrijving van de inburgeraar in de gemeente 
 Periodieke bijstelling PIP: minimaal twee gesprekken in de eerste tien maanden 
 
Indien nodig kan tot maximaal één jaar na de start van de inburgeringstermijn de gekozen 
inburgeringsroute worden gewijzigd.  

Uitwerking gemeente Amsterdam 
 
In de huidige Aanpak Statushouders richt de intake zich hoofdzakelijk op arbeid, opleiding en 
maatschappelijke participatie en hebben klantmanagers ten aanzien van inburgering een adviserende 
rol. In het nieuwe inburgeringsstelsel is het inburgeringstraject een integraal onderdeel van het traject 
naar werk, opleiding of maatschappelijke participatie. Een breed klantbeeld is daarvoor noodzakelijk. 
Streven is om op basis van de intake te komen tot inzicht in: 
 Arbeids- en onderwijsverleden 
 Competenties en vaardigheden (ook i.r.t. administreren en budgetteren) 
 Taalbeheersing / mate van alfabetisering 
 Concentratievermogen en leer- en studievaardigheid 
 Ambitie en motivatie 
 Persoonlijke omstandigheden/belemmeringen (waaronder schulden) 
 Ondersteunings- en/of zorgbehoefte 
 
Hiertoe ontwikkelt en test de gemeente Amsterdam nieuwe instrumenten en werkwijzen voorafgaand 
aan de invoering van het nieuwe stelsel.  
 
Amsterdam kiest daarnaast niet alleen voor een inhoudelijke verbreding van de intake, maar ook voor 
een verlenging van de intakeperiode om te bevorderen dat daadwerkelijk een compleet en gedegen 
klantbeeld kan worden verkregen. Wat betreft de start en planning van de intake heeft Amsterdam op 
onderdelen een andere insteek voor ogen dan wat SZW momenteel beoogt: 
 Voorbereiding intake: zodra een inburgeraar is gekoppeld aan Amsterdam, wordt diegene (iindien 

dit nog niet het geval is) zo spoedig mogelijk gehuisvest in het Amsterdamse azc. Daar start de 
gemeente Amsterdam met de voorbereiding op de intake door middel van het geven van 
voorlichting5, het kennismaken met de stad en de klantmanager en het uitwisselen van voor de 

                                                                    
4
  “Deze onderwerpen kunnen worden verdeeld over inhoudelijke onderwerpen en context gebonden onderwerpen: 1) 

leerbaarheid, 2) opleiding, 3) werkervaring en/of vrijwilligerswerk, 4) praktische competenties, 5) 
werknemersvaardigheden, 6) taalniveau, 7) motivatie/interesses, 8) mate van zelfredzaamheid, 9) digitale 
vaardigheden, 10) gezinssituatie, 11) fysieke gezondheid, 12) mentale gezondheid, 13) sociaal netwerk”, (Kamerbrief 
tussenstand veranderopgave inburgering, februari 2019). 

5
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van (de inhoud van) het Taal- en Oriëntatieprogramma voor Vluchtelingen (TOV) van 

de gemeente Amsterdam. 
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intake relevante informatie.  
 Start intake: zodra statushouders zijn ingeschreven in Amsterdam, toegang hebben tot hun eigen 

woning en de rechtmatigheidsintake (aanvraag uitkering) heeft plaatsgevonden, nodigt de 
gemeente hen uit voor de start van de brede intake. Deze vindt maximaal twee weken na aanvraag 
van de uitkering plaats. Statushouders worden op deze manier in de gelegenheid gesteld hun 
verhuizing naar Amsterdam te voltooien, hun woning in te richten en de eerste voorzieningen aan 
te vragen. 

 Afronding intake: de verbrede en verlengde intake beslaat in totaal maximaal acht weken en omvat 
onder andere een leerbaarheidstoets die in opdracht van de gemeente Amsterdam wordt 
afgenomen. De uitkomsten van de intake, alsmede de afspraken die in het verlengde hiervan 
worden gemaakt, worden vastgelegd in het PIP. De afspraken hebben betrekking op het gewenste 
einddoel, de route die hierbij wordt doorlopen, de inzet van de statushouder zelf, de gemeente en 
haar partners, de momenten waarop de voortgang geëvalueerd wordt en de looptijd van de 
afspraken. De vaststelling van het PIP vormt het startpunt van de inburgering.  

 
Het voornemen van de gemeente Amsterdam is om het PIP ten minste elke zes maanden te evalueren 
en indien nodig bij te stellen. Bij voorkeur kan op ieder moment en op basis van een goede 
onderbouwing gekozen worden om van inburgeringsroute te veranderen. 

Vraagstukken 
 
 Benutten azc-periode: onduidelijk is nog hoe de inzet van het COA in het azc in het kader van de 

voorinburgering zich verhoudt tot de regierol die de gemeente gaat vervullen. Bemoeilijkende 
factor hierbij is dat aan Amsterdam gekoppelde statushouders verspreid over het land in azc’s 
gehuisvest zijn. Om de azc-periode zo optimaal mogelijk te kunnen benutten, pleit de gemeente 
Amsterdam daarom voor: 

o Het herhuisvesten van statushouders ná hun koppeling aan de gemeente in het azc in (of 
desnoods in de buurt van) Amsterdam; 

o Het focussen van de inzet van het COA (in het Amsterdamse azc) op Nederlandse 
taalverwerving en individuele begeleiding bij financieel-administratieve zaken; 

o Het bieden van de mogelijkheid aan Amsterdam om het voorinburgeringsprogramma van 
het COA te vervlechten met het Amsterdamse Taal- en Oriëntatieprogramma voor 
Vluchtelingen (TOV) en dit een verplicht karakter te geven. 

 Termijnen intake: naar inschatting van de gemeente Amsterdam biedt een periode van zes weken 
voor het afnemen van de intake (na inschrijving in de gemeente) onvoldoende ruimte om tot een 
compleet en gedegen klantbeeld te komen. De gemeente Amsterdam is voornemens dit in een 
pilot voorafgaande aan de nieuwe inburgeringswet te beproeven met een pilot verbrede en 
verlengde intake. 

 Afname leerbaarheidstoets: Amsterdam ziet de leerbaarheidstoets als één van de instrumenten die 
ingezet (kunnen) worden in het kader van de brede intake en pleit ervoor de toets integraal 
onderdeel te laten uitmaken van de gemeentelijke intake. 

 

 

 

2. Duale trajecten en integrale begeleiding 

 

Uitgangspunten ministerie van SZW 
 
Met de aanpassing van het inburgeringsstelsel wil SZW bevorderen dat inburgeraars zo snel mogelijk 
aan het werk kunnen én het vereiste taalniveau behalen. Gemeenten krijgen de regie en mogelijkheden 
om participatie en inburgering op effectieve en efficiënte wijze aan elkaar te verbinden. Dit ontslaat de 
inburgeraar zelf niet van zijn of haar verantwoordelijkheid. “De inburgeraar is zelf verantwoordelijk om er 
alles aan te doen om zo snel mogelijk mee te doen, door de taal te leren, aan het werk te gaan en actief deel 
te nemen aan onze samenleving. Daarbij moet hij - net als nu - voldoen aan centraal gestelde en te toetsen 
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eisen. Een inburgeraar die zich onvoldoende inzet, zal worden geconfronteerd met sancties – vaker en 
sneller dan in het huidige stelsel. Daar staat tegenover dat de inburgeraar ook meer dan nu kan rekenen op  
begeleiding van de gemeente”6 . 
 
Het huidige leenstelsel voor financiering van de inburgeringstrajecten wordt in het nieuwe stelsel 
afgeschaft. Gemeenten krijgen de opdracht om inburgeringstrajecten in te kopen bij door hen 
geselecteerde aanbieders en ontvangen hiertoe inburgeringsbudget van het Rijk. Deze trajecten 
moeten aansluiten bij drie inburgeringsroutes: 
1. B1-route: dit wordt de reguliere route waarin B1 als taalniveau gaat gelden. Als na aanzienlijke 

inspanning en via een objectieve toets blijkt dat het B1-examen niet haalbaar is, kan worden 
teruggevallen op één of meerdere onderdelen van het examen op A2-niveau. Na welke termijn en 
op welke gronden dit is toegestaan wordt momenteel nog nader uitgewerkt. 

2. De onderwijsroute: deze route is gericht op het optimaal benutten van de onderwijspotentie van 
inburgeraars. Binnen de onderwijsroute volgen inburgeraars eerst een schakelprogramma voordat 
zij instromen in een mbo2-opleiding of hoger. Het gaat om een programma van 1,5 à 2 jaar gericht 
op verwerving van de Nederlandse taal en andere vakken zoals Engels, rekenen en 
computervaardigheden. Indien de inburgeraar een mbo2-diploma (of hoger) heeft behaald en het 
participatieverklaringstraject heeft afgerond, is voldaan aan de inburgeringsplicht. Over de 
leeftijdsgrens en het karakter van het schakelprogramma (publiek of privaat) worden op een later 
moment keuzes gemaakt.  

3. De zelfredzaamheidsroute: voor mensen waarbij objectief is vastgesteld dat zij naar verwachting 
ook het A2-niveau niet zullen behalen, wordt de zelfredzaamheidsroute ingericht. De route zal 
voornamelijk worden ingezet voor analfabeten, laaggeschoolden en/of personen met een lage 
leerbaarheid. Ambitie is dat gemeenten een betekenisvolle route inrichten met ruimte voor 
maatwerk en intensieve begeleiding. 

 
De inhoud van het huidige inburgeringsexamen blijft in het nieuwe stelsel ongewijzigd7. Wel zal naast 
de Participatieverklaring ook het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) op 
decentraal niveau worden belegd. Vooralsnog is de bedoeling dat Blik op Werk – net als in het huidige 
stelsel – een keurmerk inburgering blijft afgeven om de kwaliteit van aanbieders te kunnen waarborgen.  

Uitwerking gemeente Amsterdam 
 
In de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering verloopt de begeleiding bij de inburgering en naar werk 
niet langer parallel maar integraal. Elke statushouder kan drie jaar lang aanspraak maken op deze 
begeleiding, ook als hij of zij geen uitkering (meer) ontvangt. Startpunt voor de begeleiding zijn de in 
het PIP vastgelegde afspraken en iedere statushouder beschikt in het traject over een eigen vaste 
klantmanager. Einddoel is dat inburgeraars na drie jaar volwaardig deel kunnen nemen aan de 
samenleving. Iemand heeft dan de inburgering op zijn of haar niveau afgerond, een baan of opleiding 
met toekomstperspectief en is ook op andere vlakken zelfredzaam. 
 
De gemeente verwijst inburgeraars door naar kwalitatief hoogwaardig, betrouwbaar en passend 
inburgeringsaanbod met een duaal karakter. De gemeente monitort voortdurend de kwaliteit van dit 
aanbod en waar nodig maakt zij aanvullende kwaliteitsafspraken met de aanbieders. Binnen de 
inburgeringstrajecten is sprake van maatwerk en wordt rekening gehouden met persoonlijke factoren, 
behoeften en belemmeringen van statushouders (zoals de eventuele zorg voor kinderen, de eventuele 
werktijden en de leerbaarheid). Aanbieders houden de gemeente nauwgezet op de hoogte van de 
vorderingen van inburgeraars. Een aandachtspunt in de monitoring van de gemeente Amsterdam is of 
het vereiste taalniveau B1 haalbaar is voor het gros van de statushouders binnen de gestelde termijn. 
 
 

                                                                    
6
  Kamerbrief hooflijnen veranderopgave Inburgering, Minister Koolmees 5 juli 2018. 

7
  Het examen bestaat uit zeven onderdelen: spreken, luisteren, schrijven, lezen, Kennis van de Nederlandse 

Maatschappij (KNM), Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) en de Participatieverklaring.  
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Om statushouders goed te kunnen begeleiden naar duurzaam en structureel werk, kan een 
klantmanager gebruik maken van de inzet van jobhunters en jobcoaches. Jobhunters zorgen voor 
voldoende en passend werkaanbod voor statushouders (aanbodgericht matchen). Jobcoaches bieden 
statushouders en werkgevers ondersteuning bij de landing en integratie op de werkvloer om te 
bevorderen dat arbeidsplaatsingen een duurzaam karakter krijgen.  
 
Voor statushouders die via onderwijs hun inburgeringsplicht gaan vervullen, zijn in Amsterdam 
efficiënte schakelprogramma’s ingericht met een doorgaande leerlijn richting regulier vervolgonderwijs 
(mbo, hbo of wo). Waar wenselijk kunnen leer- werktrajecten worden ingezet, waarin statushouders 
voorschakelen op een bepaald beroep in combinatie met scholing en in aansluiting op de behoeften van 
de arbeidsmarkt.  
 
Voor statushouders die de zelfredzaamheidsroute volgen, biedt Amsterdam passende 
maatwerktrajecten. Vanuit de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering zijn in dit kader effectieve en 
efficiënte samenwerkingsafspraken gemaakt met andere relevante dienst- en hulpverleners.  

Vraagstukken 
 
De nieuwe wet Inburgering gaat naar verwachting in op 1 januari 2021. Iedereen die vanaf dat moment 
start met de inburgering, doet dit onder het nieuwe stelsel. De groep inburgeraars die vóór januari 2021 
is begonnen met het inburgeringstraject blijft vooralsnog gebonden aan de regels van het huidige 
stelsel. Er is daarom een overgangsperiode waarin er twee inburgeringsstelsels naast elkaar bestaan. 
Onduidelijk is momenteel: 
 of ‘oude’ inburgeraars met ingang van het nieuwe stelsel over kunnen stappen naar het nieuwe 

gemeentelijke aanbod en – indien dit het geval is – wat dit betekent voor de persoonlijke DUO-
lening die zij onder het oude stelsel hebben afgesloten.  

 op welke manier de eventuele verstoring van de inburgeringsmarkt zal worden opgevangen. 
Taalscholen die door de gemeente niet worden geselecteerd voor het aanbieden van trajecten in 
het nieuwe stelsel, kunnen immers als gevolg van de wetswijziging te maken krijgen met een 
dusdanige terugloop in het aantal cursisten dat zij hun werkzaamheden niet rendabel kunnen 
afronden.  

 
Daarnaast is er nog een aantal – al genoemde – zaken die nog nader worden uitgewerkt door SZW: 
 de criteria die SZW gemeenten gaat meegeven c.q. verplichten voor instroom in de drie 

inburgeringsroutes 
 de eisen die aan statushouders in de zelfredzaamheidsroute worden gesteld om te kunnen voldoen 

aan de inburgeringsverplichting 
 de keuze om de onderwijsroute met een private of een publieke voorziening te organiseren 
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3. Ontzorgen en toerusten 

 

Uitgangspunten ministerie van SZW 
 
Gemeenten krijgen met de invoering van het nieuwe stelsel de opdracht om alle (bijstandsgerechtigde) 
statushouders de eerste zes maanden verplicht te ontzorgen. Hieronder wordt verstaan dat gemeenten 
in deze periode de vaste lasten (huur, energie en zorgverzekering) automatisch inhouden op de 
uitkering. De statushouder ontvangt vervolgens het restant van de uitkering en de toeslagen. Dit 
verplichtende karakter wordt opgenomen in de Participatiewet en is mogelijk “onder de voorwaarde dat 
het aantoonbaar bijdraagt aan het oplossen van de problematiek waar asielstatushouders mee 
geconfronteerd worden, tijdelijk van aard is en het niet leidt tot in totaal lagere materiële vergoedingen dan 
andere bijstandsgerechtigden in gelijke situatie zouden krijgen”8.  
 
Afspraken over het ontzorgen worden vastgelegd in het PIP. Indien gewenst kan het ontzorgen na zes 
maanden worden voortgezet. Streven is dat door het automatisch inhouden schulden worden 
voorkomen en onzekerheid over de financiële positie in de beginfase niet ten koste gaat van de 
integratie-inspanningen van een statushouder. SZW onderzoekt nog de mogelijkheden voor andere 
vormen van ontzorgen, zoals bijvoorbeeld vrijwillig budgetbeheer en het aanbieden van begeleiding 
en/of training om statushouders daadwerkelijk financieel zelfredzaam te maken.  

Uitwerking gemeente Amsterdam 
 
Financiële zelfredzaamheid is een belangrijke voorwaarde om succesvol deel te kunnen nemen aan de 
Nederlandse samenleving. In de praktijk blijken veel mensen moeite te hebben om overzicht te houden 
op hun financiën en administratie. Voor statushouders is deze uitdaging nog vele malen groter. Niet 
alleen beheersen zij de Nederlandse taal nog maar beperkt, ook kennen zij de Nederlandse samenleving 
vaak nog onvoldoende en moeten zij – in tegenstelling tot Nederlandse huishoudens - hun administratie 
en financiën in zeer korte tijd opbouwen. We zien in de praktijk dat veel statushouders bij hun start in de 
Nederlandse samenleving niet direct in staat zijn om de verantwoordelijkheid te dragen voor het beheer 
van de eigen administratie en financiën en dat er vaak in korte tijd schulden ontstaan. Daarnaast is het 
stelsel dermate complex en zijn er zoveel administratieve handelingen te verrichten dat er in de eerste 
periode al snel (betalings)problemen kunnen ontstaan waar de statushouder weinig of geen invloed op 
kan uitoefenen. Bovendien gaat deze forse administratieve last ten koste van de beschikbare tijd en 
energie voor het inburgerings- en participatietraject van statushouders 
 
Om te bevorderen dat statushouders zich direct na huisvesting in Amsterdam kunnen focussen op hun 
inburgerings- en participatietraject en ter preventie van het ontstaan van schulden, gaat Amsterdam de 
vaste lasten (huur, zorgverzekering en gas/water/licht) inhouden op de uitkering. Omdat met name in 
de eerste periode het inkomen onstabiel is, is Amsterdam voornemens om in de periode tot aan het 
vaststellen van het PIP de vaste lasten voor alle statushouders verplicht in te houden. Op basis van 
inzicht in de persoonlijke situatie worden vervolgens in het PIP maatwerk afspraken ten aanzien van 
ontzorgen opgenomen. Het continueren van het inhouden van de vaste lasten kan hier onderdeel van 
uitmaken. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe inburgeringswet gaat de gemeente 
Amsterdam alvast ervaring opdoen met het inhouden van de vaste lasten door middel van een pilot.  
 
Voor statushouders die behoefte hebben aan verdergaande begeleiding (bijvoorbeeld analfabeten) 
gaat de gemeente vrijwillig budgetbeheer inzetten, waarbij zij het beheer over de gehele financiën 
tijdelijk overneemt.  
 
 
 
 

                                                                    
8
 Kamerbrief Tussenstand veranderopgave inburgering, Minister Koolmees, 15 februari 2019. 
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Het preventief inhouden van vaste lasten is volgens de gemeente Amsterdam niet voldoende om 
bovengenoemde problematiek te verminderen. Naast het preventief inhouden zet de gemeente 
Amsterdam daarom in op: 
 Het verminderen van de administratieve druk voor statushouders 
 Het vergroten van de kennis en vaardigheden van statushouders die van belang zijn in het kader 

van (financiële) zelfredzaamheid 
 Het optimaliseren van de uitvoering en de samenwerking met ketenpartners ten aanzien van 

preventie en de aanpak van schulden 
 
Om statushouders in algemene zin beter toe te rusten voor deelname aan de Nederlandse samenleving 
heeft Amsterdam de ambitie om statushouders een modulair informatie- en trainingsaanbod aan te 
bieden met zowel vrijwillige als verplichte onderdelen. Hierbij wordt het in Amsterdam ontwikkelde 
verplichte Taal- en Oriëntatietraject (TOV) optimaal benut en wordt bekeken welke onderdelen 
meegenomen kunnen en moeten worden in de ontwikkeling en inkoop van de inburgeringstrajecten. 
Een preventieve administratie- en budgettraining maakt hier onderdeel van uit. 

Vraagstukken 
 
Ten aanzien van het ontzorgen van statushouders zijn er in ieder geval vier onderwerpen waarover nog 
nader overleg met SZW wenselijk of noodzakelijk is: 
 In hoeverre krijgt het inhouden van vaste lasten een verplicht karakter en zo ja voor hoe lang? 
 Welke ruimte en middelen krijgen gemeenten voor het bieden van (preventieve) begeleiding en 

training van statushouders in het kader van financiële zelfredzaamheid? 
 Wat doen we aan de schulden van inburgeraars die binnen het huidige inburgeringsstelsel de 

dupe zijn geworden van malafide taalaanbieders? 
 Op welke manier kan rekening gehouden worden met de financiële draagkracht van 

statushouders; in het bijzonder in een grootstedelijke context? 
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3     Uitwerking pijlers nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering 
 

Het vorige hoofdstuk beschrijft wat de gemeente Amsterdam vanaf 2021 beoogt met de regierol ten 

aanzien van inburgering en participatie. Dit hoofdstuk geeft weer welke (tussen)stappen de gemeente 

in dit kader reeds in 2019 en 2020 zet. Deze stappen zijn enerzijds bedoeld als opstap richting de 

nieuwe wet en bieden mogelijkheid onderdelen alvast in de praktijk te beproeven. Anderzijds zet de 

gemeente Amsterdam bewust tussenstappen om te bevorderen dat de huidige inburgeraars zoveel 

mogelijk kunnen profiteren van de aanstaande wetswijziging. Hierbij wordt de ruimte in de huidige 

wetgeving optimaal benut. Op andere onderdelen – met name ten aanzien van de regie op de 

inburgering – geldt dat de stelselwijziging noodzakelijk is om daadwerkelijk zaken anders in te kunnen 

richten. In bijlage 1 is een samenvatting van alle (tussen)stappen inclusief planning opgenomen. 

 

3.1 Verbrede en verlengde intake 

Het driejarige begeleidingstraject start met een verbrede en verlengde intake. De intake heeft als doel 

om tot een compleet en gedegen klantbeeld te komen op basis waarvan in ieder geval afspraken 

worden gemaakt over: 

 een passende inburgeringsroute; 

 de doelstellingen ten aanzien van participatie en ontzorgen; 

 de inspanningen die verwacht worden van de inburgeraar; 

 de inzet die de gemeente en haar partners zullen plegen; 

 de momenten waarop de voortgang geëvalueerd wordt en de looptijd van de afspraken. 

 

De verbrede en verlengde intake wordt in 2019 en 2020 nader uitgewerkt en zal in ieder geval uit de 

volgende bouwstenen bestaan: 

 Startgesprek klantmanager 

 Observatie periode ‘Taal en ontwikkeling’ 

 Toolbox intake 

 

Ook de rol en inrichting van het PIP en de wijze waarop de uitkomsten van de intake worden 

vastgelegd in het PIP, worden de komende periode door de gemeente Amsterdam nader 

geconcretiseerd. De uitwerking van de bouwstenen en de inrichting van het PIP zullen in de periode 

september 2019 tot december 2020 worden getest in een door SZW gefaciliteerde ‘pilot verbrede en 

verlengde intake’, mits het ministerie de aanvraag die de gemeente Amsterdam hiervoor gaat 

indienen zal honoreren (zie ook para 4.4 hierna).  

 

Startgesprek klantmanager 

Hoewel statushouders in de azc-periode al een kennismakingsgesprek hebben met hun klantmanager, 

start de daadwerkelijke intake na huisvesting in Amsterdam met een startgesprek met de 

klantmanager. Aan de hand van dit gesprek begint de klantmanager met het op gestructureerde wijze 

in beeld brengen van de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de statushouder. Hierbij is 

aandacht voor alle leefdomeinen. Statushouders worden in het gesprek geïnformeerd over de wijze 

waarop zij de komende weken samen met de klantmanager werken aan het maken van een PIP en de 

stappen die in dit kader moeten worden gezet. Voor het startgesprek wordt een leidraad ontwikkeld 

voor klantmanagers die in de pilot intake zal worden ingezet. Daarnaast wordt onderzocht of er 

behoefte is om in het kader van deskundigheidsbevordering klantmanagers aanvullend te scholen in 

methodisch werken. 
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Observatie periode ‘Taal en ontwikkeling’ 

Na het startgesprek wordt in principe iedere statushouder uitgenodigd om deel te nemen aan de 

observatieperiode ‘Taal en ontwikkeling’. Deze periode is bedoeld om een gedegen beeld te krijgen 

van het taalniveau, de mate van alfabetisering, leer- en studievaardigheid, mate van zelfstandig leren, 

digitale vaardigheden, concentratievermogen en motivatie van de statushouder. Deze informatie 

wordt gedurende maximaal acht weken verzameld, verdeeld over meerdere observatiemomenten. De 

observatieperiode is daarnaast gericht op het verwerven van netwerkvaardigheden en het stimuleren 

van de eerste snelle mondelinge taalverwerving, onder andere gericht op het geven van een korte 

persoonlijke presentatie of introductie aan informele en formele relaties en het kunnen verwoorden 

van voorkeuren en wensen. Tot slot krijgen statushouders tijdens de observatieperiode voorlichting 

over de Wet inburgering en – op termijn – de verschillende inburgeringsroutes.  

 

Een eerste pilot voor de uitvoering van de observatie periode is middels een aanbesteding belegd bij 

een taalaanbieder9 en start in het tweede kwartaal van 2019. Vanaf september 2019 wordt de 

observatie periode onderdeel van de (SZW-) Pilot verbrede en verlengde intake.  

 

Toolbox intake 

Om het klantbeeld op onderdelen te versterken, kan de klantmanager naast de observatie periode 

extra instrumenten inzetten. Deze instrumenten worden ondergebracht in de zogenaamde ‘toolbox 

intake’ en betreffen bijvoorbeeld: 

 Een skill-assessment om competenties aantoonbaar te maken die niet zijn gestaafd door formele 

werkervaring of opleiding. Een pilot met een nieuw ontwikkeld instrument zal naar verwachting in 

het tweede kwartaal van 2019 starten. 

 Een branche en/of onderwijs carrousel waarmee statushouders zich kunnen oriënteren op de 

arbeidsmarkt of ten aanzien van het onderwijsaanbod. Deze tool wordt in 2019 en 2020 

stapsgewijs ontwikkeld. 

 Het in kaart brengen van gezondheidsproblematiek door een bedrijfsarts, het laten doen van een 

arbeidsdeskundige onderzoek en een advies aanvragen met betrekking tot mogelijkheden en 

beperkingen in het kader van werk 

 Individueel Psychodiagnostisch Onderzoek (IPO) waarmee de psychische belastbaarheid van een 

statushouder, diens beperkingen en re-integratiemogelijkheden in kaart gebracht kunnen worden.  

 Sociaal Medisch Advies (SMA) op basis waarvan de medische beperkingen en mogelijkheden van 

een statushouder alsmede de inzetbaarheid voor werk inzichtelijk worden.  

 

De inhoud van de toolbox wordt gaandeweg naar behoefte aangepast of uitgebreid en wordt 

meegenomen in de Pilot verbrede en verlengde intake.  

 

Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) 

De uitkomsten van de intake en de afspraken die in het verlengde hiervan zijn gemaakt, worden voor 

iedere inburgeraar vastgelegd in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). De gewenste 

inhoud van dit plan en het werkproces voor het opstellen en vaststellen ervan wordt de komende 

maanden uitgewerkt. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

 het beperken van de administratieve last voor klantmanagers; 

 het bewaken van de begrijpelijkheid van de inhoud voor de statushouder; 

 de wijze waarop de inzet van andere gemeentelijke of externe partners hierin een plek kan krijgen. 

 

 

                                                                    
9
  De observatie periode ‘Taal en Ontwikkeling’ is meegenomen in de aanbesteding ‘intensieve taalcursussen, zie ook 

pagina 19. 
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Omdat afspraken over inburgering integraal onderdeel uitmaken van het PIP en de gemeente hier 

voorafgaand aan de wetswijziging geen formele rol in heeft, kan pas volledig met het PIP gewerkt 

gaan worden in 2021. Streven is daarom om in de Pilot verbrede en verlengde intake met een ‘light 

versie’ van het PIP te gaan werken. 

 

Pilot verbrede en verlengde intake 

Ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringwet biedt het Ministerie van SZW gemeenten de ruimte 

om middels pilots te experimenteren met nieuwe werkwijzen. SZW is momenteel nog bezig met het 

selectieproces. De pilots gaan gefaseerd van start waarvan een aantal rond de zomer van dit jaar. 

Ambtelijk is toegezegd dat SZW met de gemeente Amsterdam een pilot zal starten gericht op de 

brede intake. De gemeente Amsterdam wil deze mogelijkheid benutten om te experimenteren met: 

1. De gewenste inhoud van de intake 

2. De gewenste duur en het gewenste startmoment van de intake 

3. Het werkproces en de instrumenten die voor de intake worden ingezet  

4. De expertise en capaciteit die voor de intake nodig zijn 

5. De kosten die aan deze vernieuwde intake verbonden zijn 

 

De eerdergenoemde bouwstenen (startgesprek, observatie periode en toolbox) maken onderdeel uit 

van de pilot. Naar verwachting zal het ministerie van SZW in mei 2019 een besluit nemen over de start 

van de pilot. Volgens de planning van SZW kan een aantal pilots rond de zomer 2019 van start gaan. 

Verwachte looptijd van de pilot in Amsterdam is september 2019 tot en met december 2020.Voor de 

inrichting, uitvoering en monitoring van de pilot stellen we een plan van aanpak op. 

 

3.2 Duale trajecten en integrale begeleiding 

In het nieuwe stelsel staat inburgering in dienst van zo snel mogelijk participeren. Het leren van de taal 

wordt gecombineerd met werk, vrijwilligerswerk, een opleiding of stage. Omdat de gemeente in het 

nieuwe stelsel zowel verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Participatiewet als de nieuwe Wet 

inburgering, kan zij bewaken dat in de begeleiding van statushouders beide doelstellingen effectief 

met elkaar worden verbonden. Deze tweeledige doelstelling ligt ten grondslag aan de integrale 

begeleiding die de gemeente Amsterdam beoogt in de drie te ontwikkelen duale inburgeringsroutes. 

 

Om te voorkomen dat de huidige statushouders tussen wal en het schip vallen, zoekt de gemeente 

Amsterdam in de periode tot aan de wetswijziging naar mogelijkheden om de beperkingen van het 

huidige inburgeringsstelsel op te vangen. Het huidige stelsel is immers niet alleen nadelig voor 

inburgeraars zelf, maar betreft ook een gemiste kans voor de stad Amsterdam wanneer zij de talenten 

van deze mensen niet ten volste benut. Bovendien kost het de gemeente op lange termijn veel meer 

als zij nu niet investeert in een duurzame integratie van haar statushouders. Waar mogelijk werkt de 

gemeente Amsterdam daarom al in de geest van het nieuwe inburgeringsstelsel. Daarnaast is de 

aanpak van malafide taalaanbieders voor de gemeente Amsterdam een belangrijk gespreksonderwerp 

in overleggen met het ministerie van SZW, VNG, en Blik op Werk. 

 

Convenant Kwaliteit Taal en Inburgering 

Ter voorbereiding op de inkoop van inburgeringstrajecten en om voor de huidige groep statushouders 

het inburgeringsonderwijs al te verbeteren, heeft de gemeente Amsterdam op 14 december 2018 met 

18 Amsterdamse taalaanbieders het Convenant Kwaliteit Taal en Inburgering ondertekend10. 

Deelnemende partijen committeren zich aan de afspraken uit het convenant en moeten voldoen aan 

vier eisen: 

 

                                                                    
10

  Inmiddels zijn er 22 convenantspartners (april 2019). 
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 Zij stellen de klant (statushouder) centraal; 

 Zij bieden een kwalitatief goed lesaanbod; 

 Zij wisselen actief relevante informatie uit met de gemeente; 

 Zij zijn transparant in hun informatievoorziening richten hun cursisten. 

 

De gemeente zet instrumenten in om te controleren of de taalaanbieders (blijvend) voldoen aan de 

eisen van het convenant. Als de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende is, en een betreffende 

taalaanbieder geen verbeteringen laat zien, wordt deze uitgesloten van deelname aan het convenant. 

Het convenant maakt het de gemeente Amsterdam mogelijk om al in de periode tot aan de 

wetswijziging het inburgeringsonderwijs van deelnemende partijen te monitoren. Hierdoor kunnen 

klantmanagers de statushouders die zij begeleiden beter adviseren bij een keuze voor een 

inburgeringstraject. Daarnaast vergemakkelijkt deze samenwerking het gesprek met taalaanbieders 

over de toekomstige invulling van de drie inburgeringsroutes.  

 

Extra taalondersteuning 

Er is een tamelijk grote groep Amsterdamse statushouders uit het cohort 2013 – 2016 die nog niet 

heeft voldaan aan de inburgeringsplicht. Volgens cijfers van DUO gaat het om in totaal 2.289 

inburgeringsplichtige asielgerechtigden:  

 

 

Aantal inburgeringsplichtige personen uit cohort 2013 - 2016 

  Jaar   2013 2014 2015 2016 
 

Aantal personen 19 68 7.14 1.488 
 

Tabel 1 Aantal personen dat nog inburgeringsplichtig is uit het cohort 2013 - 2016 (peildatum 1-1-2019) 
 

Van deze inburgeringsplichtigen is de inburgeringstermijn van 3 jaar bijna verstreken (ook na 

verlenging). Dit is zorgelijk, want als zij na het verstrijken van de inburgeringstermijn verwijtbaar niet 

aan de inburgeringsplicht hebben voldaan, volgt een sanctie (boete en uiteindelijk terugbetalen van de 

lening). Dit zou betekenen dat deze mensen te maken krijgen met een grote financiële schuld. 

 

Om dit waar mogelijk te voorkomen financiert de gemeente Amsterdam voor (een deel van) deze 

groep statushouders extra taalondersteuning zodat zij wellicht alsnog wel aan hun inburgerings-

verplichting kunnen voldoen. Criteria voor deelname zijn: 

 per 1 januari 2013 inburgeringsplichtig zijn,  

 nog niet hebben voldaan aan de inburgeringsplicht, 

 bijna geen DUO middelen meer beschikbaar hebben (max 1 kwartaal / € 1250) en/of  

 bijna door DUO termijn heen zijn (nog half jaar ter beschikking hebben). 

 

De extra taalondersteuning van de gemeente Amsterdam omvat:  

1. Taallessen in de vorm van examentraining voor inburgeringsplichtige statushouders die nog 

enkele examenonderdelen moeten afronden om alsnog aan de inburgeringsplicht te kunnen 

voldoen.  

2. Taallessen voor inburgeringsplichtige statushouders die hun uren moeten aanvullen om in 

aanmerking te komen voor ontheffing van de inburgeringsplicht. 
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Intensieve taalcursussen 

Naast extra taalondersteuning om te bevorderen dat statushouders (alsnog) aan hun 

inburgeringsplicht kunnen voldoen, zet Amsterdam ook in op intensieve taalcursussen met een duaal 

karakter. Vanaf 2017 zijn er 800 intensieve taalcursussen uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid 

van de directie Economische Zaken (tot en met 2018 onder de titel ‘taalboosts’). Voortbouwend op 

deze ervaringen, starten vanuit de Amsterdamse Aanpak Statushouders vanaf het tweede kwartaal 

van 2019 intensieve taalcursussen gericht op werk, opleiding of participatie in brede zin. Kenmerkend 

is dat de taalcursussen aansluiten bij individuele doelstellingen van de deelnemers op het gebied van 

werk en opleiding. De focus ligt niet op het perfect beheersen van het Nederlands, maar op de 

competenties die nodig zijn om korte termijn in een bepaald domein in de praktijk beter te kunnen 

functioneren. Presentatievaardigheid en woordenschat vormen hiervoor de basis. De cursussen 

kunnen ingezet worden voor statushouders aan het begin van hun inburgeringstermijn en in ieder later 

stadium wanneer dat de aansluiting bij werk, opleiding of participatie kan bespoedigen. Met de 

intensieve taalcursussen doet de gemeente Amsterdam concrete praktijkervaring op met de inrichting 

van duale trajecten. Deze kennis en ervaring worden ingezet bij de inrichting en inkoop van de 

toekomstige drie duale inburgeringsroutes. 

  

Pilot Next Step 

In de praktijk is gebleken dat (nog inburgeringplichtige) statushouders ook na uitstroom uit de 

uitkering om verschillende redenen nog gebaat kunnen zijn bij continuering van de begeleiding door 

klantmanagers: 

 Ondersteuning bij inburgering: het combineren van werk of een eigen onderneming met het 

volgen van de taallessen is voor sommige statushouders een uitdaging. Indien een statushouder 

echter niet binnen de termijn aan de inburgeringsplicht voldoet krijgt hij of zij een boete, moet de 

DUO-lening worden terugbetaald en moet de statushouder alsnog met eigen middelen voldoen 

aan de inburgering. 

 Begeleiding richting duurzaam werk of opleiding: ambitie van de gemeente Amsterdam is om 

statushouders te begeleiden richting duurzaam, structureel werk of een opleiding. Uitstroom op 

een tijdelijk of flexibel arbeidscontract is in veel gevallen in eerste stap in deze richting. Bij 

sommige statushouders is – op termijn – aanvullende ondersteuning wenselijk bij 1) het verlengen 

van het arbeidscontract, 2) het uitbreiden van de uren of de functie of 3) het veranderen van 

werkgever, branche of functie. Hetzelfde geldt voor statushouders die door middel van onderwijs 

hun positie op de arbeidsmarkt versterken. 

 Bevorderen zelfredzaamheid op andere leefdomeinen: tot slot kampen statushouders die aan het 

werk zijn, studeren of een eigen onderneming zijn gestart, soms met problemen op andere 

leefdomeinen zoals bijvoorbeeld schulden. Belangrijk is om te bevorderen dat zij hun weg weten 

te vinden richting de reguliere maatschappelijke dienstverlening.  

 

In dit kader is de gemeente Amsterdam in januari 2019 gestart met de pilot Next Step. Het Next Step 

traject biedt statushouders, ook nadat zij uitstromen uit de uitkering, aanvullende ondersteuning bij 

het behalen van de inburgering. Hiernaast is er aandacht voor werk of opleiding of andere 

ondersteuningsbehoeften. Deelname aan het traject is vrijwillig. Met de verlengde 

begeleidingsperiode streeft Amsterdam ernaar om statushouders, die niet profiteren van de 

aankomende wetswijziging, langer en beter te kunnen ondersteunen bij de inburgering, hun weg 

richting duurzaam werk of opleiding en zelfredzaamheid in brede zin. Daarnaast streeft Amsterdam 

ernaar om door middel van de pilot ervaring op te doen met het invulling geven aan de (in Amsterdam 

afgesproken) begeleidingsduur van drie jaar, die na de invoering van de nieuwe inburgeringswet kan 

worden benut.  
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Inburgeringsroutes  

Eén van de kernonderdelen van het nieuwe inburgeringsstelsel zijn de drie verschillende 

inburgeringsroutes die gemeenten moeten gaan organiseren. Hoewel verschillend van opzet en 

doelstelling, geldt voor alle drie de routes dat deze een duaal karakter moeten hebben waarbij 

participatie en inburgering elkaar aanvullen en versterken. Waar participatie-inspanningen zorgen voor 

een versnelling van de taalverwerving, kunnen taallessen (mede) gericht zijn op vaardigheden die 

behulpzaam zijn voor werk, opleiding of maatschappelijke participatie.  

 

Omdat de wetswijziging noodzakelijk is voor implementatie van de drie routes en het ministerie van 

SZW op belangrijke delen nog werkt aan de nadere uitwerking, geldt dat de gemeente Amsterdam de 

periode 2019 -2021 benut voor het op onderdelen reeds opdoen van ervaring, het verkennen van 

mogelijkheden en het betrekken en consulteren van relevante partijen. Belangrijk hierbij zijn zeker ook 

de lessen uit de periode 2007 – 2013 toen gemeenten verantwoordelijkheid waren voor de inkoop van 

het inburgeringsonderwijs voor inburgeringsplichtigen. 

 

De exacte planning en aanpak van de ontwikkeling en inkoop van de drie inburgeringsroutes zullen in 

separate plannen van aanpak worden uitgewerkt. Op hoofdlijnen is het vervolgproces als volgt: 

 Plan van aanpak: 3e kwartaal 2019 

 Formuleren programma van eisen: 3e kwartaal 2019 

 Start aanbesteding: 1e kwartaal 2020 

 Afronding aanbesteding: 3e kwartaal 2020 

 Start inburgeringsroutes: januari 2021 

 

Belangrijke onderwerpen waarover SZW nog uitspraken moet of wil doen zijn: 

 Welke instroomcriteria gaan gelden voor de drie routes? 

 Welke middelen krijgt de gemeente voor de inkoop van de routes? 

 Welke mogelijkheden zijn er voor het switchen tussen de verschillende routes? 

 Hoe wordt in het nieuwe stelsel de monitor- en handhavingsfunctie ingericht? 

 Wat zijn de criteria voor het voldoen aan de inburgeringsplicht? 

 Welke examinering hangt aan de verschillende routes?  

 Hoe worden informatie en gegevens uitgewisseld en welke (eventuele) rol krijgt DUO?  

 Hoe wordt de kwaliteitsbewaking en –borging georganiseerd en welke (eventuele)rol krijgt Blik op 

Werk?  

 

Daarnaast zijn de volgende aandachtspunten voor de invulling van de routes van belang:  

 Wat zijn de mogelijkheden voor maatwerk binnen de routes? 

 Hoe wordt het informele taalaanbod gekoppeld aan de routes? 

 Welke samenwerkingspartners (buiten de taalaanbieders) moeten worden betrokken? 

 

 

Doorontwikkeling Amsterdamse aanpak statushouders 

Zoals eerder genoemd zal de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering worden ingebed in de 

Amsterdamse aanpak statushouders. Een belangrijk ontwikkelpunt is dan ook de beschikbare 

expertise binnen de aanpak statushouders. Voor klantmanagers betekent de invoering van het nieuwe 

inburgeringsstelsel immers een flinke uitbreiding van hun regierol. Deskundigheidsbevordering op dit 

vlak zal in de periode 2019 – 2021 de noodzakelijke aandacht krijgen.  

 



 

20 
 

3.3 Ontzorgen en toerusten 

Zowel in het politieke als het maatschappelijke debat is er momenteel veel aandacht voor de groep 

mensen die moeite heeft om aan hun administratieve en financiële verplichtingen te voldoen. Zeker 

mensen met een minimum inkomen hebben te kampen met een grote administratieve last, doordat zij 

gebruik maken van diverse vrijstellingen, toeslagen en (inkomens)voorzieningen. De gemeente 

Amsterdam spant zich in om financieel-administratieve handelingen van burgers met een minimum 

inkomen te voorkomen, te verhelderen, te vergemakkelijken of zo nodig over te nemen. Hierbij kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen11: 

 algemene (financiële) dienstverlening 

 hulp en advies 

 financieel zelfredzaam maken 

 financieel ontzorgen  

 

Hierbij geldt dat financieel ontzorgen de meest vergaande interventie is. In dat geval neemt de 

gemeente (of een derde partij) iemand zijn financiële administratie geheel of gedeeltelijk over. 

 

In de praktijk blijkt dat statushouders in het algemeen een grote behoefte hebben aan ondersteuning 

omdat zij de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheersen en onbekend zijn met het Nederlandse 

systeem en de Nederlandse regelgeving. Daarom kiest de gemeente Amsterdam ervoor om voor hen 

een preventief ontzorgend stelsel in te richten. 

 

Pilot preventief inhouden 

Om statushouders in hun eerste periode in Amsterdam de mogelijkheid te geven zich te richten op hun 

participatie en inburgering gaat de gemeente voor hen de vaste lasten inhouden op de uitkering. Naar 

verwachting zal met de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel ook de Participatiewet worden 

aangepast, waarna alle statushouders verplicht ontzorgd worden voor een vooraf vaststaande periode. 

Omdat duidelijk is dat ook de huidige statushouders hier baat bij kunnen hebben, start de gemeente 

Amsterdam vanaf mei 2019 een pilot met het preventief inhouden van de vaste lasten. Omdat het 

vooralsnog niet mogelijk is dit een verplichtend karakter te geven, zal dit gebeuren op basis van een 

persoonlijke machtiging. In de pilot wordt statushouders de mogelijkheid geboden om hun huur, 

zorgverzekering en gas/water/licht kosten automatisch te laten inhouden op de uitkering voor de duur 

van zes maanden. Na deze zes maanden wordt in overleg tussen de klantmanager en de statushouder 

bekeken of (gedeeltelijke) beëindiging of juist continuering gewenst is. 

 

Pilot preventief budgetbeheer 

Voor sommige statushouders biedt het preventief inhouden van de vaste lasten onvoldoende 

bescherming. Bijvoorbeeld omdat zij door analfabetisme of psychische problematiek niet in staat zijn 

zelf hun administratie te beheren en de overige maandelijkse lasten te betalen. Voor hen wordt de 

mogelijkheid gezocht om tijdelijk preventief budgetbeheer in te zetten. Dit betekent dat het volledige 

inkomen wordt beheerd door de gemeente (of een derde partij). Statushouders krijgen daarnaast 

begeleiding om op termijn zelf weer (een deel van) hun administratie en financiën op te kunnen 

pakken. Momenteel wordt voor statushouders die reeds dusdanig in de financiële problemen zijn 

geraakt dat intensieve begeleiding noodzakelijk is (met middelen) vanuit het gemeentelijke 

investeringsplan schuldhulpverlening budgetbeheer ingezet. Door dit instrument ook preventief in te 

gaan zetten, trachten we het ontstaan van deze problemen te voorkomen. 

 

 

 

                                                                    
11

  Financieel ontzorgen, gemeente Amsterdam, 19 juni 2018. 



 

21 
 

Verlagen administratieve druk 

Het zich vestigen in een Nederlandse gemeente vereist een groot aantal financieel-administratieve 

handelingen. Het gaat hierbij onder andere om: 

 inschrijving in de gemeente  

 het aanvragen van DigiD 

 het openen van een bankrekening 

 het aanvragen van huur- en zorgtoeslag  

 het (eventueel) aanvragen van kinderbijslag en het kindgebonden budget 

 verzoeken indienen voor kwijtscheldingen 

 het aanvragen van armoedevoorzieningen 

 en het selecteren van een zorgverzekering 

 

Statushouder krijgen hierbij ondersteuning van met name het COA, VluchtelingenWerk Nederland en 

de gemeente, maar lopen desondanks vaak tegen problemen aan. De gemeente Amsterdam zal de 

komende periode daarom in overleg treden met haar ketenpartners om te onderzoeken op welke 

manier de administratieve druk van zowel de huidige als toekomstige statushouders kan worden 

verlicht. Hierbij wordt onder andere gekeken of de geboden begeleiding sluitend is, of de 

mogelijkheden voor inkomensoptimalisatie volledig worden benut (toeslagen, kwijtscheldingen en 

voorzieningen) en/of voldoende toegankelijk zijn en de omvang en begrijpelijkheid van 

correspondentie. Hierbij wordt ook de mede door gemeente Amsterdam ontwikkelde NL-app benut12. 

 

Vergroten kennis en vaardigheden 

De gemeente Amsterdam acht het noodzakelijk om statushouders te ontzorgen, maar ziet dit 

nadrukkelijk als een tijdelijke interventie. Ontzorgen mag immers nooit een drempel opwerpen voor 

(financiële) zelfredzaamheid. De gemeente Amsterdam kiest daarom bewust voor een combinatie van 

het ontzorgen en toerusten van statushouders. Door middel van het bieden van voorlichting, 

ondersteuning en waar nodig training, wil de gemeente Amsterdam er met haar ketenpartners toe 

bijdragen dat statushouders zo snel als mogelijk zelf hun weg weten te vinden in de Amsterdamse 

samenleving.  

 

Een belangrijk aandachtspunt in dit kader is de informatievoorziening richting statushouders. Deze is 

momenteel op onderdelen versnipperd door het grote aantal partijen dat op enigerlei wijze een rol 

speelt bij het bevorderen van de participatie, inburgering en integratie van statushouders. Daarnaast is 

de informatievoorziening ook zeer veelomvattend (ten aanzien van alle leefdomeinen) en sterk 

geconcentreerd aan de kop van het proces (de eerste weken en maanden na aankomst in Amsterdam). 

Samen met relevante gemeentelijke en externe partners gaat de nieuwe Amsterdamse aanpak 

inburgering daarom onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om met een stedelijk modulair 

voorlichtings- en trainingsaanbod te gaan werken. Hierin worden in ieder geval het 

voorinburgeringsprogramma van het COA, het gemeentelijke programma Taal- en 

Oriëntatieprogramma Vluchtelingen (TOV) en de landelijk ontwikkelde module Oriëntatie op de 

Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) betrokken. Uitganspunten voor het modulaire aanbod zijn: 

 Groepsgewijs waar mogelijk, individueel waar nodig 

 Differentiatie naar niveau en taal 

 Herhalen en verdiepingsmomenten 

 Informatie verspreid aanbieden (i.p.v. alles aan de kop van het proces) 

 Waar nodig in eigen taal of ondersteund in eigen taal 

                                                                    
12

  Deze app kan gezien worden als een digitaal informatieloket voor asielzoekers en statushouders en is ontwikkeld 

door de VNG, de gemeente Amsterdam en G4 overheidscoöperatie Wigo4it. Ook Vluchtelingenwerk en het 

ministerie van SZW zijn hierbij betrokken geweest. 
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Ter versterking van de financiële zelfredzaamheid van statushouders zal in ieder geval een preventieve 

administratie- en budgettraining ingezet gaan worden.  

 

Optimaliseren uitvoering 

Tot slot onderzoekt de gemeente Amsterdam de mogelijkheden om door middel van het 

optimaliseren van de eigen werkwijzen en procedures de schuldenproblematiek bij statushouders te 

verlichten. Een voorbeeld hiervan is extra inzet van inkomensconsulenten bij het inhouden van de 

vaste lasten en het voorkomen van terugvorderingen. De gemeente gaat hiermee experimenteren in 

een proeftuin. Daarnaast onderzoekt de gemeente  de effectiviteit van het aanbod aan 

schuldpreventie- en schuldhulpverlening voor statushouders en de inzet van Maatschappelijke 

Dienstverleners (MaDi’s) in dit kader.  
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4     Randvoorwaarden 
 

4.1 Interne organisatie 

Het project de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering wordt uitgevoerd door het Projectteam 

Beleid dat onderdeel uitmaakt van het team dat de Amsterdamse Aanpak Statushouders uitvoert. Dit 

in nauwe samenwerking met: 

 dedicated klantmanagers en jobhunters die statushouders dagelijks begeleiden en hun 

management. De samenwerking tussen beleid en uitvoering stimuleert dat er realistische ideeën 

en oplossingen worden uitgewerkt die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk daadwerkelijk in een 

behoefte voorzien. Het bewerkstelligt ook dat er zo goed mogelijk lering wordt getrokken uit de 

praktijkervaringen opgedaan in het recente verleden; 

 collega’s van de afdeling Volwasseneducatie van WPI vanwege de onderlinge raakvlakken met 

name op het gebied van het organiseren en inzetten van taalonderwijs en taalondersteuning, en 

om beschikbare expertise te benutten; 

 collega’s van het Stedelijk Coördinatieteam Asielzoekers en Vluchtelingen. Dit team zorgt binnen 

de gemeente voor het delen van informatie over het dossier Asielzoekers & Vluchtelingen en 

coördineert domein-overstijgende vraagstukken. 

 

Voor de uitwerking van het project zijn werkgroepen gestart gericht op de volgende onderwerpen:  

1. Kop van het proces / brede intake; 

2. Taal & Inburgering; 

3. Ontzorgen / voorbereiding op de Amsterdamse samenleving; 

4. Driejarige begeleiding van statushouders / doorontwikkeling van de huidige intensieve en 

innovatieve Amsterdamse Aanpak Statushouders;  

5. Raakvlakken andere gemeentelijke domeinen/programma’s.  

 

4.2 Ministerie SZW / pilot 

In zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 februari 2019 geeft de Minister van SZW onder andere aan 

dat hij in de periode tot aan de inwerkingtreding van de nieuwe wet lessen wil trekken uit lopende 

initiatieven en daarnaast pilots wil inzetten. Ambtelijk is eerder (al in 2018) toegezegd dat SZW met de 

gemeente Amsterdam een pilot zal starten gericht op de brede intake. Het ministerie van SZW heeft 

echter recent, in april,  aangegeven dat pilots door gemeenten aangevraagd moeten worden volgens 

nogal strikte kaders en vervolgens ‘gegund’ zullen worden. Ook heeft het ministerie aangegeven dat 

de eerste pilots naar verwachting (pas) rond de zomer 2019 kunnen starten.  

 

Vanuit bovenstaande werkgroepen bereiden wij op dit moment (minimaal) één pilotaanvraag voor op 

basis van de inzichten die in Amsterdam zijn opgedaan en de visie en bouwstenen die in dit plan zijn 

opgenomen, zodat wij bij een (tijdige) gunning in of net na de zomer met de pilot van start kunnen 

gaan. Wij zien uit naar de start van deze pilot omdat: 

 de brede intake en het PIP een kernonderdeel zijn van het nieuwe stelsel; 

 de brede intake van belang is om goed zicht te krijgen op de startpositie en de 

ontwikkelmogelijkheden van de inburgeringsplichtige; 

 wij de praktijkervaringen die we vanaf de start van de Amsterdamse Aanpak Statushouders vanaf 

medio 2016 aan de voorkant van het proces hebben opgedaan vanuit Team Entree en in 

samenwerking met het azc kunnen benutten binnen deze pilot.  

 

4.3 Samenwerkingspartners 

In de ontwikkeling en uitvoering van de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering werkt het 

Projectteam Beleid samen met een groot aantal partners. In het licht van de aanstaande 
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stelselwijziging zullen deze samenwerkingsrelaties worden geëvalueerd en waar wenselijk 

aangescherpt. Hieronder een overzicht van de belangrijkste partners en de aandachtspunten in de 

samenwerking. 

 

Gemeentelijke partners Aandachtspunten 

Team Huisvesting Statushouders 
/ Wonen 

Voorlichting aan statushouders en afspraken over 
huurbetaling bij herhuisvesting 

Afdeling Zorg / OJZ Afspraken over begeleiding aan statushouders vanuit de 
wmo (o.a. inzet ten aanzien van inkomensvraagstukken) 

Afdeling Armoede / WPI Afspraken over schuldpreventie en – hulpverlening voor 
statushouders 

Afdeling Inkomensvoorziening / 
WPI 

Inzet van (dedicated) inkomensconsulenten voor 
statushouders 

Afdeling Educatie en Inburgering 
/ WPI 

Afstemming aanbod vrijwillige en verplichte inburgeraars 

Afdeling bijzondere doelgroepen 
/ WPI 

Inzet van budgetbeheer voor statushouders 

Afdeling Economische Zaken / 
Economie en Ruimte 

Inzet van leerwerktrajecten  

Afdeling Onderwijs / OJZ Voorlichting aan statushouders en inrichting 
onderwijsroute 

Stadsdelen Benutten van (informeel) aanbod in de wijk 
 

GGD Voorlichting aan statushouders  
 

Stedelijk Coördinatieteam 
Asielzoekers en Vluchtelingen 

Inrichting ketensamenwerking gericht op (medische) zorg, 
maatschappelijke begeleiding en schuldhulpverlening 

Externe partners Aandachtspunten 

COA Voorlichting aan statushouders, afbakening van taken en 
afspraken over gezamenlijk inspanningen in azc-periode 

Vluchtelingenwerk Voorlichting aan statushouders, afbakening van taken en 
afspraken over maatschappelijke begeleiding van 
statushouders 

UAF Aanscherpen samenwerkingsafspraken, maatwerk inzet 
van UAF en inrichting toekomstige onderwijsroute 

DUO Informatie uitwisseling over voortgang inburgering 
huidige inburgeraars (rekening houdend met privacy 
wetgeving) 

Blik op Werk Informatie uitwisseling over kwaliteit van huidige 
Amsterdamse taalaanbieders 

Onderwijsinstellingen  
(ROCvA, HvA, VU en UvA) 

Inrichting toekomstige onderwijsroute 

Taalaanbieders Inrichting toekomstige inburgeringsroutes 
 

Maatschappelijke Dienstverleners 
(MaDi’s) 

Voorlichting aan statushouders en schuldpreventie en -
hulpverlening 

Implacement Toekomstige inzet Taal- en Oriëntatieprogramma 
Vluchtelingen (TOV) 

 

Medio november 2018 is ambtelijk het gesprek over de wijziging van het inburgeringsstelsel gestart 

met de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. Hiertoe behoren naast Amsterdam, 
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Amstelveen/Aalsmeer, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Onder leiding van de 

regiocoördinator statushouders, aangesteld via Divosa, is geïnventariseerd hoe ver de regiogemeentes 

zijn en zijn de plannen van de gemeente Amsterdam gedeeld. Momenteel beraden de regiogemeentes 

zich of zij willen aansluiten bij de beoogde werkwijze van Amsterdam na inwerkingtreding van de 

nieuwe inburgeringswet en op de stappen die de gemeente Amsterdam in de tussenperiode zet. Ook 

wordt op regionaal niveau onderzocht of inburgering en volwasseneducatie (via WEB-middelen) meer 

op elkaar kunnen worden aangesloten. 

 

4.4     Financiën 

De onderdelen van dit plan die nu al in uitvoering zijn zoals bijvoorbeeld het Convenant Kwaliteit Taal 

en Inburgering en de pilot Next Step worden gedekt uit de middelen die voor 2019 beschikbaar zijn 

gesteld in de Begroting 2019 Gemeente Amsterdam, programmaonderdeel 7.2 Werk, participatie en 

inkomen: 

 Werk, € 11,4 miljoen lasten 

 Participatie, € 4,7 miljoen lasten en € 3 miljoen baten  

 

In aanvulling daarop ontvangt de gemeente Amsterdam Rijksmiddelen ter voorbereiding op het 

nieuwe inburgeringsstelsel. In de brief aan de kamer van 15 februari 2019 heeft Minister Koolmees de 

bestuurlijke afspraak opgenomen dat het kabinet zowel in 2019 als in 202 tijdelijk 20 miljoen euro 

beschikbaar stelt aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van inburgeraars. In de 

meicirculaire, die recent op 31 mei jl. is gepubliceerd, is opgenomen dat de gemeente Amsterdam 

zowel in 2019 als in 2020 924.000 euro ontvangt (voor verbetering van het taalniveau van 

statushouders). 

Daarnaast heeft het ministerie van SZW in april aangegeven dat het kabinet in 2019 landelijk circa 8 

miljoen euro zal investeren in gemeentelijke pilots. Deze pilots dienen gericht te zijn op door SZW 

vastgestelde thema’s. Het bedrag dat per pilot beschikbaar stelt, heeft SZW per thema gemaximeerd 

variërend van 50.00 euro (voor evaluatieonderzoek) tot 275.00 euro. Landelijk zijn in totaal maximaal 

39 pilots voorzien. De gemeente Amsterdam bereidt momenteel haar aanvragen voor. De eerste pilots 

kunnen volgens de planning van SZW medio augustus 2019 van start gaan. 

 

Als vervolg op de voorliggende uitwerkingsagenda zal na de zomer 2019 daarom een uitgewerkte 

meerjarenbegroting ter besluitvorming voorgelegd worden waarin naast de inzet van de al 

beschikbare gemeentelijke middelen ook de aanwending van de hiervoor genoemde rijksmiddelen 

wordt opgenomen. Afhankelijk van de middelen die het Rijk in 2019 en 2020 aan Amsterdam ter 

beschikking stelt, kunnen de activiteiten die in hiervoor in deze agenda zijn weergegeven worden 

opgeschaald en/of geïntensiveerd. In deze meerjarenbegroting worden daarvoor onderbouwde 

voorstellen opgenomen. 

 

4.5     Monitoring 

Momenteel wordt maandelijks gerapporteerd over de (uitstroom)resultaten van de begeleiding van 

statushouders in het kader van de Participatiewet. Om op termijn ook de resultaten ten aanzien van de 

inburgering te kunnen monitoren, wordt gewerkt aan een uitbreiding van dit monitorinstrument. 

Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende twee zaken: 

 SZW onderzoekt in de periode tot aan de wetswijziging op welke wijze het nieuwe stelsel optimaal 

van de opbrengsten van al lopende initiatieven bij gemeenten kan profiteren. In dit kader heeft de 

gemeente Amsterdam een evaluatievoorstel ingediend bij het ministerie van SZW voor het thema 

‘doorgaande lijn van opvang (in het azc) naar inburgering’. SZW heeft op 15 mei laten weten dat 

deze aanvraag voor financiering door het departement in aanmerking komt (maximaal 50.000 

euro met als randvoorwaarde 10% cofinanciering gemeente); 
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 De gemeente Amsterdam onderzoekt in overleg met privacy juristen, DUO en SZW welke 

informatie ten aanzien van de inburgering reeds voorafgaand aan de stelselwijziging gedeeld kan 

worden met de gemeente en onder welke voorwaarden. 

 

Indien er meer helderheid is ten aanzien van deze twee genoemde punten, zal een voorstel voor een 

nieuw monitorformat ter kennisname worden voorgelegd. Tot slot zal tweemaal per jaar een 

voortgangsrapportage worden opgesteld over de voortgang van de voorbereiding op de nieuwe 

Amsterdamse aanpak inburgering waarin de voortgang zowel kwalitatief als (waar mogelijk) 

kwantitatief wordt onderbouwd.  



 

27 
 

Bijlage 1 Overzicht (tussen)stappen 2019 - 2021 

 
 

 

 

 

 

  


