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Via de nieuwsbrief Veranderopgave Inburgering (VOI) van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informeren wij u over ontwikkelingen
met betrekking tot het nieuwe inburgeringsstelsel. Een tijdlijn met belangrijke
momenten voor het programma VOI vindt u hier. Vanwege de bijzondere situatie
waarin wij ons bevinden, berichten wij u via deze nieuwsbrief ook over
(corona)maatregelen met betrekking tot het huidige inburgeringsstelsel. Ontvangt
u deze nieuwsbrief liever niet, dan kunt u zich hiervoor afmelden via het colofon na
het laatste artikel.
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Podcast Zaaigoed
Het Programma Sociaal Domein (PSD) werkt samen met Gemeenten en Rijk aan
betere hulp voor (kwetsbare) mensen. PSD verzorgt onder andere podcasts. In het
podcastkanaal Zaaigoed: inspiratie voor het sociaal domein, wordt dieper in
gegaan op actuele thema's in het sociaal domein. SZW is uitgenodigd om samen
met sprekers van de gemeente Leiden en NCB opleidingen invulling te geven aan
de podcast over de nieuwe Wet inburgering.
Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Het doel is dat inburgeraars de
Nederlandse taal op een hoger niveau leren spreken en dat er een betere
verbinding komt tussen inburgering en werk of een andere vorm van participatie.
Waarom moet het huidige stelsel worden veranderd? Waarom krijgen gemeenten
een prominente rol in de nieuwe wet? En wat is ervoor nodig om te zorgen dat
nieuwe Nederlanders daadwerkelijk snel en succesvol inburgeren? Op deze en
andere vragen wordt antwoord gegeven. En dat allemaal rondom het motto:
“Iedereen doet mee, het liefst via betaald werk”.
Luister de hele podcast hier.

(onderstaande teaser opent in aparte browser)

Update: coronamaatregelen en inburgering
Op 13 oktober jl. kondigde het kabinet verscherpte maatregelen aan om de
verspreiding van het coronavirus verder te beperken. Ondanks het advies om
reisbewegingen momenteel zoveel mogelijk te beperken,
mogen inburgeringsplichtigen naar de taalschool of DUO toetslocatie reizen. De
DUO toetslocaties blijven open. DUO en de taalscholen zien erop toe dat tijdens
taallessen en examens de RIVM richtlijnen in acht worden genomen. Daarnaast
blijft de mogelijkheid tot afstandsleren bestaan.
Aan de hand van het geactualiseerde servicedocument (versie 4) dat we in de
vorige nieuwsbrief met u deelden, zijn een tijdlijn en beslisboom ontworpen. Deze
infographics helpen om inzicht te geven in de servicedocumenten met
bijbehorende regels en welk servicedocument moet worden toegepast. Het laatste
servicedocument, de eerder opgestelde servicedocumenten en infographics leest
u op Blikopwerk.nl.
Meer informatie over coronamaatregelen met invloed op inburgering leest u ook op
de website van Rijksoverheid.nl/inburgereninnederland, DUO zakelijk en
Inburgeren.nl. Op Rijksoverheid.nl vindt u infographics met de effecten van de
coronamaatregelen op inburgering in de talen Frans, Engels, Spaans, Somalisch,
Turks en Arabisch. Deze infographics zijn te downloaden in PDF. Indien er
wijzigingen zijn, passen wij de infographics aan.

Evaluatie lopende initiatieven
In het Pilotprogramma VOI worden naast pilots ook bestaande werkwijzen (lopende
initiatieven) van gemeenten geëvalueerd. Gemeenten die in 2018 of eerder met
een specifieke aanpak startten, konden hiervoor een aanvraag indienen (de
aanvraagprocedure is inmiddels gesloten). Het evaluatieonderzoek wordt in
opdracht van de gemeente uitgevoerd. Zij selecteren hiervoor een
onderzoeksbureau.
Zes van de tien evaluatieonderzoeken zijn inmiddels afgerond en gepubliceerd in
de gids van het Pilotprogramma op de website van Divosa. Het gaat om de
bestaande werkwijzen van de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, de regio
Achterhoek, Eindhoven, Leiden en Zaanstad. Met betrokkenen van deze

gemeentelijke initiatieven zijn interviews gehouden, waarin ze onder andere tips
geven aan hun collega gemeenten. Zo vertelt Ellen Hennekes van de gemeente
Leiden dat zij en haar collega’s de opgedane ervaringen met het 'JA Statushouders'
project ook in de voorbereidingen op de nieuwe Wet Inburgering gebruiken: "onze
tip voor andere gemeenten zou daarin zijn om goed de persoonlijke band met de
inburgeringsplichtige in stand te houden en in gesprek te blijven. Zo ben je er ook
op tijd bij als iemand toch van route wil of moet wijzigen. Zeker
inburgeringsplichtigen die op een lager niveau zitten, maar nog jong zijn kunnen in
de praktijk de taal snel oppikken."

Terugblik leercirkel pilotprogramma VOI
Op donderdag 1 oktober kwamen de 97 pilotgemeenten en de regiocoördinatoren
van Divosa bij elkaar om met en van elkaar te leren over de pilots. Tijdens het
digitale evenement gingen de gemeenten eerst met elkaar in intervisie op hun
eigen pilotthema over de geleerde lessen tot nu toe en de nog op te lossen
vraagstukken die de pilots met zich meebrengen. Vervolgens konden de
deelnemers op één van de andere 6 pilotthema’s een verdiepende sessie volgen of
twee panelgesprekken bijwonen tussen het onderzoeksbureau, SZW en een
pilotgemeente. Aan het einde van de middag kregen de deelnemers de
gelegenheid om digitaal te netwerken. Ruim 180 vertegenwoordigers van de
pilotgemeenten namen deel aan de leercirkel, een succesvolle sessie op afstand!
De opbrengsten van de intervisiesessies en panelgesprekken zijn bij elkaar
gebracht in een digitaal magazine.
Voor meer informatie over het pilotprogramma, kijk op de website van Divosa.

Stand van zaken internetconsultatie
In nieuwsbrief 9 van 10 september jl. attendeerden wij u op de mogelijkheid om te
reageren op het besluit en de regeling inburgering. De internetconsultatie voor het
ontwerp Besluit en de ontwerp Regeling voor de nieuwe Wet inburgering is sinds
29 september 2020 gesloten. In totaal hebben 52 partijen gereageerd, waaronder
veel gemeenten, onderwijsinstellingen en belangenorganisaties.
Terugkerende thema's in de reacties zijn veelal: de brede intake, de invulling van
de regierol van gemeenten en handhaving. Ook wordt er in veel reacties ingegaan
op onderwerpen die niet zijn opgenomen in het besluit en de regeling maar in het
eerder aangenomen wetsvoorstel. Voorbeeld hiervan is het gemaakte onderscheid
tussen asielstatushouders en gezinsmigranten en de doorwerking van het
inburgeringsvereiste naar de Vreemdelingenwet 2000 en de Rijkswet op het
Nederlanderschap.
De komende weken gaat het ministerie van SZW zich verder buigen over de
binnengekomen reacties. Waar relevant zullen de artikelen en toelichtingen
worden aangepast.
De volgende stap is de behandeling van het besluit en de regeling in de
Ministerraad. Dit gebeurt voordat de stukken aan de Eerste en Tweede Kamer
worden aangeboden, zoals is toegezegd door de minister tijdens het
wetgevingsoverleg op 29 juni jl.

Kennissessies 'Inburgering in uitvoering' okt/nov 2020
Kennissessies voor en door gemeenten
Op 1 juli 2021 is het zover, dan treedt de nieuwe Wet inburgering in werking,
bedoeld om inburgeringsplichtigen snel en volwaardig mee te laten doen in de
maatschappij. Gemeenten bereiden zich in volle vaart voor op hun nieuwe regierol.
Rond de belangrijkste kwesties organiseren VNG, DUO, het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en Divosa een reeks van online sessies. Hier kunnen
gemeenten kennis opdoen om samen stappen te zetten richting 1 juli 2021.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het programma. Reserveer de data in je
agenda:

donderdag 29 oktober (gemeentebestuur aan zet)
vrijdag 30 oktober (informatievoorziening en gegevensuitwisseling)
donderdag 5 november (brede intake en PIP)
vrijdag 6 november (integraal inburgeren)
donderdag 12 november (toezicht op inburgeringsaanbod)
donderdag 12 november (de onderwijsroute)
vrijdag 13 november (financiële zelfredzaamheid inburgeraars)
vrijdag 13 november (warme overdracht van COA naar gemeenten)
vrijdag 13 november (werkwijzen nieuwe Wet inburgering)
Elke sessie heeft een specifiek thema en is bedoeld om gemeenten te informeren.
Andere geïnteresseerden, zoals partnerorganisaties, zijn ook welkom. Thema’s die
in elk geval aan de orde komen zijn de financiële uitwerking van de nieuwe wet,
het inkoopproces voor het inburgeringsaanbod, de brede intake en het PIP,
invulling van een integraal inburgeringsproces en handhavingstaken. In deze reeks
worden ook kleinere, interactieve sessies georganiseerd. Deze zijn alleen op
uitnodiging.

Praktische informatie voor gemeenten
Veel gemeenten zijn al voortvarend aan de slag met het nieuwe
inburgeringsstelsel en hebben allerlei vragen. Divosa verzamelt deze vragen en
geeft daar samen met het Ministerie van SZW antwoord op en vermeldt ze in een
overzicht op de website. Staat uw vraag er niet tussen? Via de contactpersoon
zoals vermeld op de website van Divosa kunt u zelf vragen insturen.
Om gemeenten voor te bereiden op hun nieuwe regierol, worden diverse
handreikingen ontwikkeld. De handreikingen financieel ontzorgen en Leerroutes
staan inmiddels online. Er zullen de komende periode meer handreikingen volgen.
Houd de website van Divosa in de gaten voor nieuwe handreikingen en andere
praktische informatie over VOI.

Colofon
Dit is een uitgave van het ministerie van SZW. Bij het voorbereiden van gemeenten
op de nieuwe Wet inburgering werken wij samen met de VNG, Divosa en DUO. De
regie op de uitvoering van de nieuwe wet is bij de gemeenten belegd met als doel
inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk volwaardig mee te laten doen in de
Nederlandse samenleving en op de Nederlandse arbeidsmarkt.
Deze nieuwsbrief is vrij toegankelijk voor iedereen met interesse in de VOI. Op
acquisitie naar aanleiding van de nieuwsbrief wordt niet gereageerd.
Mail de redactie: PostbusVOI@minszw.nl
Afmelden voor de nieuwsbrief.
Aanmelden voor de nieuwsbrief.

