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De afgelopen jaren hebben gemeenten vanuit de 
Participatiewet statushouders op allerlei manieren onder-
steund in hun integratie en participatie in Nederland, met 
name bij het vinden van werk. Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (KIS), Divosa en de gemeentelijke leiding-
gevenden brengen via deze monitor jaarlijks in beeld wat 
gemeenten doen om statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning) op weg naar werk te helpen. 

In deze monitor besteden we ook aandacht aan de voorbe-
reidingen van gemeenten op het nieuwe inburgeringsstelsel 
dat 1 januari 2022 in werking treedt1. Met het nieuwe stelsel 
krijgen gemeenten regie over de uitvoering van inburge-
ring, en daardoor meer mogelijkheden om nieuwkomers zo 
snel mogelijk aan het werk en op het vereiste taalniveau te 
krijgen. Het nieuwe inburgeringsstelsel kan daarmee bijdra-
gen aan het vergroten van de samenhang tussen inburgering 
en participatie. 

De online vragenlijst waar deze monitor op is gebaseerd, is 
door gemeenten ingevuld tussen 15 maart en 30 april 2021.

1.1 Belangrijkste uitkomsten monitor 2021

In deze paragraaf geven we puntsgewijs de belangrijk-
ste uitkomsten van de monitor 2021 weer. In de volgende 
paragrafen lichten we deze toe, en in paragraaf 1.9 doen we 
aanbevelingen. 

Arbeidstoeleiding in gemeenten

• Hoewel de ambitie breed gedeeld wordt om de 
arbeidstoeleiding van statushouders door gemeen-
ten te starten in het azc, lukt het slechts in 9% van de 
gemeenten om dit te realiseren.

• Beproefde werkzame elementen in de arbeidstoelei-
ding van statushouders, zoals duale trajecten en de 
inzet van een dedicated klantmanager, worden steeds 
meer ingezet. De ervaringen die gemeenten hiermee 
opdoen, worden gebruikt bij de verdere vormgeving en 
uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel.

• Gemeenten zetten het vaakst duale trajecten in voor 
arbeidsfitte statushouders die de stap naar werk 
snel kunnen maken (driekwart). Twee derde van de 

1 Conclusies en 
aanbevelingen

Over dit onderzoek

In Dit is de zesde uitgave van de monitor ‘Arbeidstoeleiding vluchtelingen’, uitgevoerd door Kennisplatform 
Integratie & Samenleving in samenwerking met Divosa. Doel van de monitor is om via een online vragenlijst 
de ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid voor de arbeidstoeleiding van statushouders in kaart te brengen. 
We definiëren arbeidstoeleiding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. Dat kan direct betaald 
werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of een start met vrijwilligerswerk. Dit jaar omvat de 
enquête ook vragen aan gemeenten over de wijze waarop zij zich aan het voorbereiden zijn op de nieuwe Wet 
inburgering 2021.

De publicaties van de monitors uit 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 vindt u hier.

In 2021 is 83% van de Nederlandse gemeenten vertegenwoordigd in de monitor; dat zijn 292 van de 352 
gemeenten. Hiermee hebben we een respons bereikt die representatief is en waarmee we uitspraken kunnen 
doen over alle gemeenten in Nederland.

https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2020
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(bijvoorbeeld intensiteit van de begeleiding of duur 
werkervaringsplaatsen). Gemeenten hebben zorgen 
over de eventuele gevolgen voor inburgeraars: zij 
kunnen in de ene gemeente of regio beter of slechter af 
zijn als het gaat om het inburgeringsaanbod.

• Zes op de tien gemeenten betrekt werkgevers (nog) 
niet bij het vormgeven en inrichten van de leerroutes. 

• Gemeenten geven de participatiecomponent in de 
B1-route het vaakst vorm via werkervaringsplaatsen of 
stages, terwijl de participatiecomponent in de Z-route 
volgens gemeenten vaker zal bestaan uit vrijwilligers-
werk bij een maatschappelijke organisatie.

• De in de monitor van 2020 geuite zorgen van gemeen-
ten dat voor een groot deel van hun statushouders de 
B1-route te hoog gegrepen zou zijn, zien we minder 
terug in 2021.Dit komt omdat gemeenten naar eigen 
zeggen meer duidelijkheid hebben over de beoogde 
invulling van de leerroutes.

• Gemeenten schatten dat een substantieel deel van 
de statushouders (37%) de Z-route zal gaan volgen. 
Dit is een fors hoger aandeel dan de schatting van de 
overheid (15%).

• Gemeenten verwachten dat een flink deel van de 
jonge statushouders niet in aanmerking komt voor de 
Onderwijsroute, omdat zij naar hun inschatting niet 
in staat zullen zijn om binnen de gestelde termijn het 
verplichte B1 niveau te behalen. Daarnaast lukt het 
gemeenten vanwege de verwachte hoge kosten niet 
altijd om een kwalitatief goede aanbieder voor het taal-
traject binnen de Onderwijsroute te contracteren.

• Drie op de tien gemeenten bieden, binnen de B1-route, 
een alternatief onderwijstraject aan. De zogenoemde 
mbo 1 entree-trajecten voor statushouders. Zes op 
de tien gemeenten weten nog niet of zij dit gaan doen. 
Gemeenten die dergelijke trajecten bieden, zien dit als 
een meer realistische optie om statushouders passend 
bij hun niveau een opleiding te laten volgen.

• Zes op de tien gemeenten heeft (nog) geen plannen 
om gezins- en overige migranten naast het wettelijk 
voorgeschreven aanbod een extra aanbod of onder-
steuning te bieden.

1.2 Beproefde werkzame elementen steeds 
meer gemeengoed in arbeidstoeleiding

Duale trajecten
Duale trajecten, waarin gelijktijdig aandacht is voor taalver-
werving en (voorbereiding op) werk, trachten de scheidslij-
nen tussen inburgering enerzijds en participatie anderzijds 
op te heffen. Dit is ook een belangrijke pijler in het nieuwe 

gemeenten biedt ook duale trajecten aan voor status-
houders die (nog) niet bemiddelbaar zijn naar werk.

• De dedicated klantmanager, die in de overgrote meer-
derheid van de gemeenten (87%) wordt ingezet voor de 
begeleiding van statushouders, heeft doorgaans een 
breder takenpakket dan ‘reguliere’ klantmanagers. Zij 
bieden integrale ondersteuning op meerdere leefgebie-
den en spelen dus ook een rol bij het integratieproces 
van statushouders. Deze dedicated klantmanagers 
zijn kortom niet alleen gericht op het uitvoeren van 
de Participatiewet, maar hebben ook nu al een rol bij 
de integratie van statushouders. In zeven op de tien 
gemeenten hebben deze klantmanagers een lagere 
caseload, waardoor er meer ruimte is voor persoonlijk 
contact en het bieden van maatwerk.

• Gemeenten zetten steeds vaker de begeleiding van 
werkende statushouders nog enige tijd voort om zo 
uitval te voorkómen. Een derde van de gemeenten 
biedt deze begeleiding inmiddels standaard aan.

• Als statushouders hun werk verliezen, krijgen zij 
opnieuw begeleiding door de gemeente in het kader 
van de Participatiewet. Een kwart van de gemeenten 
start ook bij statushouders die een werkloosheidsuit-
kering ontvangen via het UWV direct de gemeentelijke 
ondersteuning.

• In de praktijk biedt slechts 11% van de gemeenten 
ondersteuning bij het zoeken naar werk aan de vrou-
welijke niet-werkende partner als de partner een 
betaalde baan heeft (en er geen sprake is van een 
bijstandsuitkering).

• Door de coronacrisis konden beproefde elementen in 
de arbeidstoeleiding van statushouders niet of in veel 
mindere mate worden ingezet. Er was minder bege-
leiding en er waren minder werkervaringsplaatsen. De 
coronacrisis brengt de precaire positie van statushou-
ders op (weg naar) de arbeidsmarkt extra pregnant 
naar boven, hoewel de gevolgen hiervan op iets langere 
termijn nog niet bekend zijn.

Voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering 2021

• Bijna alle gemeenten werken (intensief) samen bij de 
voorbereidingen op het nieuwe inburgeringsstelsel en 
zij zien hierin vooral voordelen, zoals het gebruikmaken 
van elkaars expertise en het realiseren van voldoende 
volume van statushouders om gezamenlijk een kwali-
tatief en gevarieerd inburgeringsaanbod te kunnen 
realiseren.

• Ondanks de intensieve samenwerking, is sprake van 
veel diversiteit tussen gemeenten als het gaat om 
de uiteindelijke invulling van het inburgeringsaanbod 
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en/of door training(en). Gemeenten geven daarnaast aan dat 
dedicated klantmanagers een breder takenpakket hebben: zij 
bieden doorgaans integrale ondersteuning met begeleiding 
op meerdere leefgebieden. Dit bredere takenpakket van dedi-
cated klantmanagers gaat in zeven van de tien gemeenten 
gepaard met een lagere caseload dan die van reguliere klant-
managers, waardoor er meer ruimte is voor contact en het 
bieden van maatwerk.

Uit de monitor blijkt dat gemeenten ook in het nieuwe inbur-
geringsstelsel willen voorzien in dedicated of gespeciali-
seerde begeleiding van statushouders bij de inburgering. Ook 
hier constateren we dat het bemoedigend is dat de inmiddels 
uitgebreide ervaring van deze klantmanagers zal worden 
benut om statushouders te ondersteunen en te begeleiden. 
Aandachtspunten zijn of professionals in het nieuwe stelsel 
voldoende tijd krijgen om hun nieuwe uitgebreide takenpak-
ket uit te voeren en of ook statushouders die de inburgering 
hebben afgerond, maar nog niet aan het werk zijn, kunnen 
profiteren van de gespecialiseerde begeleiding.

Start arbeidstoeleiding in azc lukt nog niet
Onder gemeenten heerst over het algemeen een breed 
gedragen besef dat het proces van integratie en participa-
tie zo snel mogelijk moet beginnen. Een van de aanpakken 
die hieraan moet bijdragen is dat de arbeidstoeleiding (en 
vanaf 2022 ook de inburgering) van statushouders al start 
in het azc, zodra de koppeling met de gemeente gemaakt 
is. De afgelopen jaren is het ingewikkeld gebleken om dit in 
de praktijk te realiseren. Ook dit jaar lukt het in slechts 9% 
van de gemeenten om (een deel van de) statushouders al te 
begeleiden op het moment dat zij nog in een azc wonen. In 
zeven op de tien gemeenten start de arbeidstoeleiding zodra 
een statushouder in de gemeente komt wonen.

1.3 Begeleiding na verlies van werk

Gemeentelijke begeleiding op de werkvloer
In 2020 bood driekwart van de gemeenten de mogelijkheid 
om de begeleiding van statushouders die al aan het werk zijn 
nog enige tijd voort te zetten. Het vaakst was deze begelei-
ding vrijwillig en/of als de statushouder daarom vroeg, maar 
in 2020 bood 20% van de gemeenten deze begeleiding altijd 
aan. In 2021 is het percentage gemeenten dat standaard de 
begeleiding van statushouders die al aan het werk zijn nog 
enige tijd voortzet, gestegen tot een derde (32%). Gemeenten 
beogen hiermee uitval, het niet verlengen van contracten en 
ontslag te voorkómen.

inburgeringsstelsel: om snel volwaardig mee te doen aan 
de maatschappij zouden inburgeringsplichtigen zo vroeg 
mogelijk in het inburgeringstraject zowel de taal moeten 
leren als moeten starten met (vrijwilligers)werk passend bij 
hun niveau.

We zien dat het aandeel gemeenten dat duale trajecten 
aanbiedt, is gestegen van 52% in 2016, tot 94% in 2021. In 
de monitor van 2020 spraken we al het vermoeden uit dat 
vooral arbeidsfitte statushouders konden profiteren van 
duale trajecten en dat deze voor statushouders waarvan de 
inschatting is dat zij nog niet aan het werk kunnen, minder 
beschikbaar zijn. Daarom hebben we dit jaar een vraag 
gesteld over de precieze doelgroep(en) van duale trajecten. 
Uit de antwoorden blijkt dat gemeenten inderdaad duale 
trajecten het vaakst inzetten voor de groep statushouders 
die de stap naar werk kan maken. Driekwart van de gemeen-
ten (76%) bedient deze doelgroep. Maar ook bijna twee derde 
van de gemeenten (63%) heeft duale trajecten voor de groep 
statushouders die (nog) niet bemiddelbaar is naar werk. We 
constateren dat in onderzoek beproefde werkzame elemen-
ten in de arbeidstoeleiding van statushouders steeds meer 
gemeengoed worden in gemeenten. De ervaringen die het 
overgrote deel van de gemeenten hiermee opdoen, worden 
gebruikt bij de verdere vormgeving en straks bij de uitvoe-
ring van het nieuwe inburgeringsstelsel. Dit is een positieve 
ontwikkeling. Er zijn ook aandachtspunten: de monitor biedt 
geen zicht op het daadwerkelijke volume van het aanbod aan 
trajecten. We weten met andere woorden niet welk aandeel 
van de statushouders in een gemeente daadwerkelijk een 
duaal traject krijgt aangeboden, wat de kwaliteit ervan is 
en waar het aanbod uit bestaat. We weten ook niet of, en in 
hoeverre deze trajecten aansluiten bij het (opleidings)niveau 
van de doelgroep. 

Dedicated klantmanagers
De dedicated klantmanager – die specifiek voor statushou-
ders werkt – is een ander beproefd element in de gemeen-
telijke arbeidstoeleiding van statushouders. Sinds 2017 
– toen wij voor het eerst via de monitor in beeld brachten 
of gemeenten dedicated klantmanagers inzetten – is het 
percentage gemeenten dat dedicated klantmanagers inzet 
gestegen van 72% naar 87% in 2021. Dit jaar hebben we 
gemeenten een aantal aanvullende vragen gesteld om zo 
meer zicht te krijgen op het profiel en het takenpakket van 
deze klantmanagers. Uit de antwoorden blijkt dat zij speci-
fieke kennis van de doelgroep hebben en vaardigheden in 
de begeleiding van statushouders (cultuursensitief werken). 
Deze kennis en vaardigheden doen dedicated klantmana-
gers op door ervaringen met het werken met deze doelgroep 
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kering). In 2020 zei 50% van de gemeenten dat zij onder-
steuning aan de niet-werkende, niet-uitkeringsgerechtigde 
partner boden. In 2021 is dit gedaald tot 11%. Deze sterke 
daling kan (voor een deel) verklaard worden uit het feit dat 
we in 2020 en 2021 niet precies dezelfde vragen stelden. Zo 
bleek bijvoorbeeld in 2020 dat 50% van de gemeenten welis-
waar ondersteuning aanboden, maar dat hier in de praktijk 
weinig gebruik van werd gemaakt. In 2021 vroegen we naar 
de mate waarin deze ondersteuning daadwerkelijk plaats-
vond. De 11% van de gemeenten die aangeeft dit in 2021 te 
doen, lijkt dus de meest accurate weergave van de stand van 
zaken op dit punt. 

We constateren dat de systeemlogica van de Participatiewet 
– om snelle uitstroom uit de bijstand te realiseren richt men 
zich op de meest kansrijke partner – sterk bepalend is. En 
als één van de partners is uitgestroomd, is er geen vanzelf-
sprekend kader om de niet-werkende partner ondersteuning 
te bieden bij het vinden van werk3.

In de nieuwe Wet inburgering krijgt elke inburgeraar op 
basis van een objectieve leerbaarheidstoets en een Brede 
intake een eigen Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, 
waarin ook de leerroute is vastgelegd. In theorie is de bege-
leiding naar (arbeids)participatie daarmee minder afhanke-
lijk van het traject van de partner en de vraag of sprake is van 
een uitkering. Niettemin zullen gemeenten naar verwachting 
(overwegen te) stoppen met het inzetten van instrumenten 
uit de Participatiewet als inburgeringsplichtigen niet langer 
uitkeringsgerechtigd zijn. Dit is, zoals hierboven geschetst, 
vooral een risico voor vrouwelijke inburgeraars, die vanwege 
het ontbreken van werkervaring en de verdeling van zorg-
taken thuis wellicht een iets langere route naar werk zullen 
moeten afleggen.

1.5 Gevolgen van corona

De coronacrisis heeft gevolgen voor iedereen. Statushouders 
vormen een kwetsbare groep, die door corona extra getrof-
fen is. Deze nieuwkomers zijn nog bezig met het leren van de 
Nederlandse taal en corona heeft dit bemoeilijkt en vertraagd. 
Door het beleid gericht op de beperking van contacten is het 
voor deze groep, waarvan een groot deel nog bezig is een 
plek voor zichzelf te vinden in de samenleving, nog moeilijker 
geworden4.

Statushouders kwetsbaar op de arbeidsmarkt
Een kleine drie op de tien statushouders die zich in 2014 
in de gemeenten heeft gevestigd, heeft werk. In de praktijk 

Proactieve begeleiding na verlies van werk
In de monitor van 2020 constateerden we dat gemeenten 
steeds meer oog kregen voor hun mogelijke bijdrage aan het 
terugdringen van het aantal statushouders dat door verlies 
van hun (tijdelijke) baan opnieuw instroomt in de bijstand. 
Dit jaar vroegen we daarom hoe statushouders die hun baan 
weer verliezen, begeleid worden richting nieuw werk, en 
wat de rol van gemeenten hierin is. Voor driekwart van de 
gemeenten start de begeleiding als statushouders, die hun 
baan hebben verloren, weer een bijstandsuitkering ontvan-
gen. Maar in een kwart van de gemeenten wordt de bege-
leiding van de statushouder bij verlies van werk direct weer 
opgepakt, ook als de statushouder een werkloosheidsuit-
kering ontvangt via het UWV. Deze proactieve begeleiding 
wordt in de helft van deze gemeenten geboden door een 
(eigen) dedicated klantmanager. Een kwart van de gemeen-
ten zegt per geval naar een maatwerkoplossing te zoeken. 
Tíjdens de coronacrisis, waarin de arbeidstoeleiding van 
statushouders sterk onder druk kwam te staan (zie ook 
paragraaf 1.5), werd niet duidelijk of deze begeleiding gericht 
op het realiseren van werk-naar-werk, succesvol kan zijn, en 
onder welke condities. Dit is een onderwerp voor verdiepend 
vervolgonderzoek.

1.4 Vrouwelijke partners van (werkende) 
statushouders krijgen minder 
begeleiding

Arbeidstoeleiding echtparen
In een kwart van de gemeenten (26%) bestaan speci-
fieke trajecten die zich richten op de arbeidstoeleiding van 
vrouwen. Tegelijkertijd constateren we al langer dat vrouwe-
lijke statushouders, en met name nareizigers, minder goed in 
beeld zijn bij gemeenten als het gaat om arbeidstoeleiding2. 
Wanneer we specifiek kijken naar de arbeidstoeleiding van 
gemeenten als sprake is van een echtpaar, dan zien we dat 
in 2021 47% van de gemeenten aangeeft beide partners naar 
werk toe te begeleiden. Dit is een daling ten opzichte van 
2019, toen twee derde van de gemeenten (67%) aangaf beide 
partners te begeleiden. Vrouwelijke statushouders hebben – 
gegeven het feit dat zij relatief vaker op grote afstand van de 
arbeidsmarkt staan en bijvoorbeeld geen recente werkerva-
ring hebben – deze begeleiding juist (extra) hard nodig3.

Arbeidstoeleiding niet-werkende partner
We zien ook een daling in het aandeel gemeenten dat de 
niet-werkende partner ondersteuning biedt bij het zoeken 
naar werk op het moment dat de partner een betaalde baan 
heeft gevonden (en er geen sprake is van een bijstandsuit-
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begonnen met de voorbereidingen, liet de monitor van 2020 
zien dat er ook nog heel veel moest gebeuren. Een aanzien-
lijk deel van de gemeenten had toen bijvoorbeeld nog niet 
beslist of, en zo ja, op welke onderdelen en op welke wijze 
men (regionaal) wilde samenwerken bij de voorbereiding 
en uitvoering van onderdelen van de nieuwe wet, zoals de 
leerroutes. In 2021 zien we dat gemeenten hierin grote 
stappen hebben gemaakt en grosso modo een goed beeld 
hebben van de wijze waarop zij het inburgeringsaanbod 
in hun gemeente of regio (willen) gaan vormgeven. Negen 
op de tien gemeenten (90%) werkt samen op inkoop, door 
gezamenlijk aan te besteden en in ruim driekwart van de 
gemeenten (78%) wordt ook samengewerkt in het kader van 
de (voorbereiding op) de uitvoering (bijvoorbeeld in het kader 
van de Brede intake, de begeleiding, of het ‘ontzorgen’). En in 
twee derde van de gemeenten (65%) gaat de samenwerking 
nog een stapje verder; daar is er (ook) sprake van samen-
werking op beleidsniveau: men komt tot eenduidig beleid en 
een gedeelde visie. Gemeenten zijn (zeer) positief over de 
samenwerking. Zo kan men van elkaars kennis, expertise en 
ervaring gebruikmaken. Daarnaast zorgt de samenwerking 
ervoor dat het mogelijk wordt om voldoende volume aan 
deelnemers te kunnen realiseren binnen de leerroutes. Dit 
laatste heeft overigens ook nadelen, die volgens gemeenten 
niet te vermijden zijn: het zorgt voor langere reisafstanden 
voor de inburgeraar en mogelijk minder persoonlijke binding 
met de eigen woonomgeving.

Diversiteit tussen gemeenten
Ondanks de intensieve samenwerking verschillen gemeen-
ten onderling als het gaat om de uiteindelijke invulling van 
het inburgeringsaanbod (bijvoorbeeld intensiteit van de 
begeleiding of duur werkervaringsplaatsen). Hieraan liggen 
onder andere politieke keuzes ten grondslag, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de vraag of het noodzakelijk, wenselijk en 
mogelijk is om voor de inburgering ook nog andere budget-
ten in te zetten (bijvoorbeeld vanuit de Participatiewet). 
Gemeenten hebben zorgen over de eventuele gevolgen voor 
inburgeraars: zij kunnen in de ene gemeente of regio beter 
of slechter af zijn als het gaat om het inburgeringsaanbod.

1.7 Uitdagingen bij vormgeven leerroutes

Participatiecomponent in B1 en Z-route
In vergelijking met de stand van zaken in 2020 hebben 
gemeenten in 2021 inmiddels veel stappen gezet en keuzes 
gemaakt als het gaat om de organisatie en inkoop van de 
leerroutes. We vroegen gemeenten dit jaar ook hoe zij de 
participatiecomponent in respectievelijk de B1-route en de 

hebben statushouders vaak kleine en kortlopende contrac-
ten5. In de monitor zien we dat de coronacrisis op verschil-
lende manier impact heeft (gehad) op de arbeidstoeleiding 
van statushouders in gemeenten. Er zijn veel minder moge-
lijkheden geweest om te participeren en de taal te oefenen. 
Zo zegt bijna driekwart van de gemeenten (72%) dat er 
minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersplekken 
beschikbaar waren voor statushouders door corona. En ruim 
een derde (36%) zegt dat er ook minder banen voor status-
houders waren.

Beproefde elementen arbeidstoeleiding veel minder 
toegepast in coronajaar
Ook door gemeenten ingezette werkzame elementen bij 
arbeidstoeleiding, zoals (intensief) contact door dedicated 
klantmanagers en (groeps)trainingen om statushouders 
voor te bereiden op werk, hebben dit coronajaar niet, of in 
veel mindere mate, doorgang kunnen vinden. Het is op dit 
moment nog niet te zeggen wat de mogelijke gevolgen op 
langere termijn zullen zijn van de coronacrisis op de arbeids-
marktpositie van statushouders.

1.6 Op weg naar een nieuw stelsel

ELIP
Een deel van de huidige inburgeringsplichtige statushouders 
(‘ondertussengroep’) zit tegen het einde van hun inburge-
ringstermijn en het maximale bedrag dat zij kunnen lenen 
aan. Deze groep wordt de ELIP-groep genoemd: ‘Einde 
Lening nog Inburgeringsplichtig’. Om in de aanloop naar 
het nieuwe stelsel ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk 
‘Elippers’ alsnog aan de inburgeringsplicht voldoen, is in veel 
gemeenten inmiddels een ondersteuningsaanbod beschik-
baar, bijvoorbeeld taallessen of examentraining, advies over 
vervolgstappen in het taalverwervingsproces of ondersteu-
ning bij het aanvragen van verlenging of ontheffing. Van het 
aanbod wordt in veel gemeenten in de praktijk door weinig 
statushouders gebruik gemaakt, omdat men zichzelf bij de 
gemeente moet melden. Gemeenten hebben daarnaast ook 
budget ontvangen voor de rest van de ‘ondertussengroep’ en 
worden geacht hen hiermee zoveel mogelijk te laten inburge-
ren ‘in de geest van de nieuwe wet’. 

Intensieve samenwerking
In de monitor van 2020 hebben we voor het eerst gemeen-
ten uitgebreid bevraagd over hun plannen met betrekking 
tot de inrichting en uitvoering van de Wet inburgering 2021. 
We vroegen ook naar de stand van zaken: hoe ver was men 
met de voorbereidingen? Hoewel gemeenten destijds waren 
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soms een ander beeld hadden van de bedoeling, reikwijdte 
en invulling van de leerroutes. Zo was destijds niet voor 
iedereen duidelijk dat binnen de B1-route afschaling naar 
taalniveau A2 mogelijk is, als blijkt dat de inburgeraar het 
B1-niveau niet kan halen. In 2021 is dit – zo blijkt uit de 
antwoorden van gemeenten – helderder geworden.

Twijfel over mogelijkheden flink deel statushouders om op 
B1-niveau in te burgeren
Een andere reden voor de discrepantie tussen de schattin-
gen van gemeenten en het rijk die zich in 2020 manifes-
teerde wordt door gemeenten nog steeds genoemd, namelijk 
dat gemeenten minder positief (of in hun ogen realistischer) 
zijn als het gaat om de mogelijkheden van hun doelgroep 
statushouders om op een hoger niveau in te burgeren. Nog 
steeds schatten gemeenten gemiddeld dat een ruime een 
derde (37%) van de statushouders in de Z-route terecht zal 
komen (dit was in 2020 45%), ten opzichte van 15% die door 
de wetgever wordt genoemd.

Onderwijsroute ‘te moeilijk’ en te risicovol
De zorgen over mogelijkheden van statushouders om op 
een hoger niveau in te burgeren zien we ook terug bij de 
Onderwijsroute. Deze wordt door gemeenten gezien als een 
(te) ‘moeilijke’ route voor een groot deel van de jonge status-
houders. De eis dat de Onderwijsroute binnen de gestelde 
inburgeringstermijn leidt tot het bereiken van (tenminste) 
het taalniveau B1, is volgens gemeenten voor veel jonge 
statushouders te hoog gegrepen: de tijd is te kort, de eisen 
zijn te hoog en een flink deel van de doelgroep is (te) laag-
geschoold om hieraan te kunnen voldoen. Het risico is reëel 
dat jonge statushouders, die nog een heel arbeidsleven voor 
zich hebben, minder kans hebben om een startkwalificatie 
voor de Nederlandse arbeidsmarkt te bemachtigen (tenmin-
ste mbo 2 niveau), terwijl hen dat de beste kansen op die 
arbeidsmarkt zou bieden.

Alternatieve ‘Onderwijsroute’ binnen de B1-route
Drie op de tien gemeenten (30%) wil een alternatief onder-
wijstraject aanbieden binnen de B1-route (namelijk mbo 1 
entree-trajecten) en zes op de tien (61%) weet nog niet of 
zij dit gaan doen. Gemeenten die inzetten op mbo 1 entree-
trajecten in de B1-route zien dit als een meer realistische 
optie om statushouders passend bij hun niveau een oplei-
ding te laten volgen. Dit verklaart (deels) de daling van de 
schatting van gemeenten van het aandeel inburgeraars dat 
de Onderwijsroute zal volgen (18% t.o.v. 21% in 2020).

De vraag is wel of het statushouders die een entreetraject 
hebben gevolgd, met dit diploma kunnen instromen op de 

Z-route willen vormgeven. Gemeenten verwachten dat de 
statushouders in de B1-route voornamelijk op een werkerva-
ringsplek of stage terecht zullen komen. Voor statushouders 
in de Z-route voorzien gemeenten juist het vaakst dat zij vrij-
willigerswerk bij maatschappelijke organisaties zullen gaan 
doen. Hoewel de Z-route bedoeld is voor inburgeraars die 
‘minder leerbaar’ zijn, is het opmerkelijk dat veel gemeenten 
(voornamelijk) kiezen voor vrijwilligerswerk bij maatschap-
pelijke organisaties. Juist minder leerbare inburgeraars 
kunnen namelijk zeer gebaat zijn bij het kennismaken met 
een ‘echte’ werkvloer. In dat opzicht is het hoopgevend dat 
drie op de tien gemeenten (29%) (ook) zegt dat de participa-
tiecomponent in de Z-route voornamelijk zal worden vorm-
gegeven via beschut werk/SW-bedrijven. De toekomst moet 
uitwijzen of deze invulling (uiteindelijk) leidt tot een grotere 
arbeidsparticipatie van deze groep inburgeraars.

Nog weinig betrokkenheid werkgevers bij vormgeven 
leerroutes
We vroegen dit jaar aan gemeenten of zij werkgevers of 
maatschappelijke organisaties (voor de Z-route) betrek-
ken bij de ontwikkeling en inrichting van de leerroutes in 
de gemeente/regio. Zes op de tien gemeenten (59%) zegt 
werkgevers niet te betrekken en de gemeenten die werkge-
vers wel betrekken (35%) geven aan dat de samenwerking 
zich veelal nog in een oriënterende fase bevindt. Dit betekent 
dat de meerderheid van de gemeenten vooralsnog de leer-
routes vormgeeft zónder betrokkenheid van werkgevers of 
maatschappelijke organisaties, terwijl hun betrokkenheid 
ten behoeve van het duale karakter van de leerroutes en de 
participatiecomponent onontbeerlijk is. Het is de vraag of 
gemeenten die niet, of pas in een laat stadium, werkgevers 
of maatschappelijke organisaties betrekken in staat zijn om 
de gewenste synergie tussen inburgering en participatie te 
realiseren. Het risico bestaat dat de participatiecomponent 
niet of niet op maat kan worden aangeboden aan de inbur-
geraar, of dat taal en inburgering en werk de facto los van 
elkaar (blijven) bestaan.

Ten opzichte van 2020 schatten gemeenten dat een groter 
aandeel statushouders B1-route zal volgen
In 2020 rapporteerden we een flinke discrepantie tussen de 
schattingen van gemeenten van het aandeel inburgeraars 
dat in de diverse leerroutes terecht zou komen en die van 
de wetgever. Gemeenten schatten toen in dat 35% van de 
inburgeraars de B1-route zou doorlopen, terwijl de wetgever 
uitgaat van 60%. In 2021 is de schatting van dit aandeel door 
de gemeente iets dichter bij die van de wetgever komen te 
liggen: nu schatten gemeenten dat 45% van de inburgeraars 
de B1-route zullen volgen. In 2020 bleek dat gemeenten 
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stelsel in elk geval de verantwoordelijkheid voor het afnemen 
van de intake, het opstellen van een PIP, het voeren van 
voortgangsgesprekken en het gratis aanbieden van de MAP 
en het PVT. Wij vroegen wat gemeenten, naast het wette-
lijke aanbod, van plan zijn om gezins- en overige migranten 
nog meer aan te bieden. De meerderheid van de gemeenten 
(59%) heeft nog geen plannen om deze groepen meer aan te 
bieden buiten de bekostigde wettelijke taken. Gemeenten die 
wel iets extra’s willen aanbieden zeggen het vaakst dat zij de 
participatiewensen van deze groep in kaart willen brengen en 
hen willen toeleiden naar aanbod (waarvan de inburgeraar 
zelf de kosten moet dragen) (20%). Het lijkt er overigens op 
dat gemeenten die dit willen doen, dit niet standaard willen 
aanbieden, maar per geval willen beslissen, afhankelijk van 
individuele kenmerken.

1.9 Aanbevelingen

Gemeenten verwachten dat de Wet inburgering 2021 hen 
vanwege de synergie tussen inburgering en participatie 
meer mogelijkheden zal bieden om betere resultaten op deze 
terreinen te behalen. Hieronder doen wij hiertoe een aantal 
aanbevelingen aan gemeenten. Een aantal aanbevelingen is 
specifiek gericht op het nieuwe inburgeringsstelsel, maar de 
meeste aanbevelingen gelden ook voor de statushouders die 
nu al in Nederland zijn, en diegenen die nog voor de invoering 
van de nieuwe wet een verblijfsvergunning krijgen. Ook voor 
deze groep geldt dat een intensieve ondersteuning nodig is 
om te zorgen dat het proces van inburgering en participa-
tie zo goed mogelijk verloopt en zij volwaardig mee kunnen 
doen in Nederland.

ALGEMEEN

Investeren in snel(ler) starten
Er bestaat een uitgebreid kennisdossier over de relatie tussen 
het verblijf in de opvang en de verdere integratie van status-
houders. Onderzoek laat zien dat de duur van het verblijf in 
het azc negatief samenhangt met diverse integratie-indica-
toren. Een langer verblijf is ongunstig voor de (psychische) 
gezondheid, taalbeheersing en arbeidsmarktpositie10. Op dit 
moment (najaar 2021) verblijven ruim 10.000 statushouders 
in de centrale opvang. Zij kunnen weliswaar het 14 weken 
durende COA-programma ‘Voorbereiding op de inburgering’ 
volgen, maar de start van de arbeidstoeleiding en de formele 
inburgering is doorgaans op het moment dat een statushou-
der zich in de gemeente vestigt. Al met al is dan vaak al veel 
kostbare tijd verstreken.

arbeidsmarkt en/of dat een verder opleidingstraject op 
het mbo mogelijk is. De stap van entree naar mbo 2 wordt 
door veel statushouders als (te) groot ervaren. Ook lijkt er 
sprake van veel uitval van statushouders die via een entree-
traject een mbo-opleiding 2 volgen.6 Intensieve begeleiding 
op maat in en na de overgang van mbo-entree naar mbo 2 
kan deze uitval verminderen7. We hebben op basis van de 
monitor vooralsnog geen zicht op de vraag of en in hoeverre 
gemeenten in de organisatie van de leerroute met deze 
intensieve begeleiding rekening houden.

Bekostiging leerroutes
Gemiddeld ontvangt de gemeente per inburgeringsplich-
tige een bedrag van € 10.000 voor de leerroute (exclusief 
examens, MAP, PVT, MB etc.). Dit is geen normbedrag, maar 
een gemiddelde voor de drie leerroutes. Per leerroute en per 
inburgeraar kunnen de daadwerkelijke kosten verschillen. In 
het algemeen uiten veel gemeenten zorgen over de bekos-
tiging van het inburgeringsaanbod. Het is uitdagend om 
met de beschikbare middelen te werken en tegelijkertijd de 
gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Desgevraagd denken 
gemeenten dat de Onderwijsroute gemiddeld het duurst zal 
zijn, en dat voor de B1-route wellicht (iets) minder dan € 
10.000 kan worden gealloceerd. 

Uit de antwoorden van gemeenten blijkt dat aanbieders zich 
niet inschrijven op de aanbestedingen van de Onderwijsroute. 
Vanuit de Arbeidsmarktregio Twente7 is op 9 juni 2021 een 
brief gestuurd naar de ministers van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
waarin er wordt geconstateerd dat onder de huidige financi-
ele kaders gemeenten niet altijd een aanbieder van het taal-
schakeltraject van de Onderwijsroute zullen kunnen vinden/
contracteren, waardoor er geen landelijk dekkend aanbod 
van de Onderwijsroute zal ontstaan.8 Gemeenten schatten 
kortom in dat de Onderwijsroute niet alleen ‘te moeilijk’ of 
risicovol is voor een flink deel van de beoogde doelgroep 
jonge statushouders. Zij ondervinden ook moeilijkheden met 
het realiseren van de Onderwijsroute in de praktijk.

1.8 Gezinsmigranten

De Wet inburgering 2021 is van toepassing op degenen die 
op of na 1 januari 2022 inburgeringsplichtig zijn geworden. 
Er worden twee groepen inburgeraars onderscheiden: asiel-
statushouders en gezins- en overige migranten. De rol van 
gemeenten is groter voor statushouders dan voor gezins- 
en overige migranten.9 Voor gezinsmigranten en overige 
migranten hebben gemeenten in het nieuwe inburgerings-
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• Zorg voor goede aansluiting van taal en participatie-
component, ook bij verschillende uitvoerders.

• Zorg voor afstemming van de les- en werktijden 
voor arbeidsparticipatie en inburgering (en eventu-
eel kinderopvang) en houd rekening met de (totale) 
belastbaarheid. 

• Blijf investeren het inzetten van dedicated klantmana-
gers die integrale ondersteuning bij integratie bieden 
en zorg ervoor dat deze voldoende tijd en ruimte krijgen 
om hun brede taken uit te voeren.

Statushouders die werken doen dit overwegend in kleine en 
flexibele banen, in conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de 
horeca en uitzendbranche. Zoals gezegd valt te vrezen dat 
de coronacrisis de arbeidsmarktpositie van statushouders 
negatief zal beïnvloeden12. Het voorkómen van uitval uit 
werk en het inzetten van een werk-naar-werk-aanpak is in 
dit kader extra belangrijk.

• Zet de begeleiding van een statushouder die een baan 
heeft gevonden nog enige tijd voort om eventuele knel-
punten op de werkvloer op te lossen en zo uitval – of 
het niet-verlengen van een tijdelijk arbeidscontract te 
voorkómen. 

• Start gemeentelijke ondersteuning direct als een 
statushouder werkloos wordt, ook als hij/zij aanspraak 
maakt op een WW-uitkering.

Huidige Wet inburgering en En-ondertussen/ELIP groep
Voor de huidige grote groep statushouders die nog bezig 
zijn met de inburgering of hiervan zijn ontheven, geldt dat 
zij mogelijk nadeel ondervinden als gevolg van de gecon-
stateerde beperkingen van het huidige inburgeringsstel. 
Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde ELIP-groep (Einde 
Lening Inburgeringsplicht), inburgeraars die nog niet hebben 
voldaan aan de inburgeringsplicht, die (bijna) géén DUO 
lening meer ter beschikking hebben en van wie de inburge-
ringstermijn van 3 jaar (bijna) is verstreken. In veel gemeen-
ten is inmiddels voor deze groep een ondersteuningsaanbod 
beschikbaar, maar hiervan wordt, door onbekendheid nog 
weinig gebruik gemaakt.

• Zorg dat het extra (ondertussen en ELIP)aanbod 
bekend is bij klantmanagers en onder een zo groot 
mogelijke groep stakeholders (bijvoorbeeld maat-
schappelijke organisaties) die statushouders op het 
ondersteuningsaanbod kunnen wijzen13. 

• Zorg voor behoud van voldoende cursusaanbod voor 
inburgering onder de huidige wet (Wi2013) en overweeg 
bij lange reisafstanden een reiskostenvergoeding.

• Organiseer zo snel mogelijk na de koppeling (van een 
statushouder aan de gemeente) kennismaking/intake 
met de statushouder en stimuleer deelname aan het 
programma Voorbereiding op de inburgering van het 
COA. 

• Maak gebruik van de lessen die worden geleerd in het 
kader van de pilot ‘Regioplaatsing Hart van Brabant’, 
waarin statushouders en kansrijke asielzoekers zo 
dicht mogelijk bij hun toekomstige woonplaats opge-
vangen worden11.

Inhaalslag ‘na’ corona
Daarnaast heeft de coronacrisis een grote impact (gehad) 
op mogelijkheden van statushouders om te integreren. De 
kennis van het virus en de coronamaatregelen was bij status-
houders in de eerste fase van de uitbraak beperkt vanwege 
de taalbarrière. Dit zorgde voor veel angst en onzekerheid. 
Onzekerheid en stress spelen ook rondom vraagstukken van 
verblijfsrecht en gezinshereniging. Hierdoor is het moeilij-
ker om zich te concentreren op het leren van de taal en het 
inburgeren. De ondersteuning bij het leren van de taal, de 
maatschappelijke begeleiding en het vinden van een baan is 
onderbroken, op een laag pitje komen te staan of in digitale 
vorm voortgezet. Het is op dit moment nog niet te zeggen 
wat de mogelijke gevolgen op langere termijn zullen zijn van 
de coronacrisis en maatregelen op de arbeidsmarktpositie 
van statushouders.

• Zorg ervoor dat statushouders die de afgelopen ander-
half jaar niet, of in veel mindere mate hebben kunnen 
profiteren van de inzet van werkzame elementen bij 
arbeidstoeleiding, zoals intensieve ondersteuning door 
een dedicated klantmanager of een werkervarings-
plaats, alsnog hiervan gebruik kunnen maken.

Arbeidstoeleiding
De arbeidsmarktpositie van statushouders is ongunstig, 
zeker in de eerste periode van verblijf. Arbeidstoeleiding is 
vaak een kwestie van lange adem. Werkzame elementen bij 
arbeidstoeleiding zijn onder andere intensieve aandacht en 
begeleiding (door een dedicated klantmanager), het parallel 
leren van de taal en participeren in (vrijwilligers)werk en ook 
begeleiding op de werkvloer.

• Zorg ervoor er voldoende en gedifferentieerde duale 
trajecten beschikbaar zijn in de gemeente, zodat 
(alle) statushouders ‘theorie en praktijk’ bij inte-
gratie, passend bij hun (opleidings)niveau kunnen 
combineren.
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tische grenzen aan de schaal waarop dit aanbod kan worden 
georganiseerd. Een gedifferentieerd aanbod heeft niet alleen 
betrekking op de taalintensiteit of lestijden, maar ook op de 
participatiecomponent van de leerroutes. Deze participatie-
component lijkt in gemeenten in het algemeen nog minder 
uitgewerkt dan de taalcomponent.

• Zorg ervoor dat bij gezamenlijke inkoop of uitvoe-
ring van inburgeringsaanbod er in de regio voldoende 
centraal gelegen locaties beschikbaar zijn waar inbur-
geraars naar toe kunnen. Regel waar nodig vervoer of 
een reiskostenvergoeding.

• Stem kinderopvang (reis)tijden, trajecten en belast-
baarheid van de inburgeraar op elkaar af en zorg voor 
een praktijkdeel waarin de Nederlandse taal geoefend 
kan worden.

• Zorg ervoor dat voldoende en gedifferentieerde duale 
trajecten beschikbaar zijn in de gemeente, zodat (alle) 
statushouders op hun eigen niveau kunnen inburgeren. 
Let er daarbij op dat ook inburgeraars in de Z-route de 
mogelijkheid krijgen om werkervaring op te doen bij 
een echter werkgever.

• Betrek werkgevers en maatschappelijke organisaties 
eerder bij het vormgeven van de participatiecomponent 
om te voorkómen dat taal en inburgering los van elkaar 
(blijven) bestaan en/of er een gebrek aan voldoende 
(geschikte) praktijkplekken ontstaat. Zorg voor goede 
aansluiting van taal en participatiecomponent, ook bij 
verschillende uitvoerders.

De Onderwijsroute
De insteek van de Onderwijsroute is dat zoveel mogelijk jonge 
statushouders doorstromen naar een opleiding waarmee ze 
een Nederlands diploma kunnen halen. De Onderwijsroute is 
een taalschakeltraject met taallessen in combinatie met en 
andere deficiënte vakken en is gericht op het beheersen van 
de Nederlandse taal op minimaal B1-niveau en de instroom 
in het reguliere Nederlands onderwijs. Het taalschakeltraject 
is een voltijds traject, waarin de inburgeraar niet alleen de 
Nederlandse taal leert op minimaal B1-niveau, maar zich 
tegelijkertijd zo goed mogelijk voorbereidt op de instroom in 
het mbo, hbo of de universiteit.

• Zorg dat zoveel mogelijk jonge en hoogopgeleide 
statushouders een Nederlands diploma  kunnen halen 
dat tevens vrijstelling oplevert van de inburgeringsplicht.

• Maak voor alle onderwijsniveaus afspraken met onder-
wijsinstellingen over de toelating en aansluiting op de 
vervolgopleiding.

NIEUWE WET INBURGERING 2021

In de recente policy brief van het SCP wordt geconsta-
teerd dat de Wet inburgering 2021 goed aansluit op de vele 
aanbevelingen gericht op het wegnemen van knelpunten in 
het huidige beleid die de afgelopen jaren door verschillende 
partijen zijn gedaan. De nieuwe wet adresseert verschillende 
belemmeringen die de positieverwerving van statushou-
ders in de weg staan. De auteurs constateren dat er hoge 
verwachtingen zijn en dat het aankomt op een goede uitvoe-
ring12. Onderstaande aanbevelingen hebben hier betrekking 
op.

Vrouwelijke statushouders en gezinsmigranten
Vrouwelijke statushouders hebben – gegeven het feit dat zij 
relatief vaker op grote afstand van de arbeidsmarkt staan en 
bijvoorbeeld geen recente werkervaring hebben – begelei-
ding bij de weg naar werk juist (extra) hard nodig. Vrouwelijke 
statushouders of gezinsmigranten met een werkende 
partner (die geen bijstandsuitkering ontvangen) worden in 
de praktijk veel minder vaak ondersteund bij arbeidstoelei-
ding14. In de Wet inburgering 2021 krijgt elke inburgeraar op 
basis van een objectieve leerbaarheidstoets en een Brede 
intake een eigen Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, 
waarin ook de leerroute is vastgelegd. In theorie is de bege-
leiding naar (arbeids)participatie daarmee minder afhanke-
lijk van het traject van de partner en de vraag of sprake is van 
een uitkering. Niettemin zullen gemeenten naar verwachting 
(overwegen te) stoppen met het inzetten van instrumenten 
uit de Participatiewet als inburgeringsplichtigen niet langer 
uitkeringsgerechtigd zijn.

• Bied participatieaanbod ook actief aan aan vrouwelijke 
inburgeraars (statushouders en gezinsmigranten), ook 
als zij niet-uitkeringsgerechtigd zijn.

• Wijs gezinsmigranten actief op de mogelijkheden om 
ondersteuning  te krijgen bij de weg naar werk in het 
kader van de Participatiewet.

Kwaliteit van het inburgeringsaanbod
Gemeenten hebben de ambitie om – gegeven de doelstel-
lingen van de Wet inburgering 2021  – maatwerk aan te 
bieden aan inburgeraars. Zij zien het als een grote uitda-
ging of opgave om dit maatwerk daadwerkelijk te realiseren, 
gegeven de diversiteit van de relatief beperkte omvang van 
de groep inburgeringsplichtigen per gemeente. Zoals gezegd 
zien gemeenten veel in regionale samenwerking als middel 
om gezamenlijk een betaalbaar, kwalitatief goed en divers 
inburgeringsaanbod te kunnen aanbieden. Maar er zijn prak-
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• Zorg dat inburgeraars die binnen de B1-route een 
entreetraject volgen, voldoende begeleid worden om 
succesvol, met recht op (studie-)financiering en binnen 
de geldende inburgeringstermijn de overstap te maken 
naar mbo2.

Monitoring
Monitoring is belangrijk om in beeld te kunnen brengen 
wat de opbrengsten en resultaten zijn van het ondersteu-
ningsaanbod bij integratie in gemeenten. Zo kan inzichtelijk 
worden gemaakt of de ondersteuning eraan bijdraagt dat 
inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland, liefst 
via betaald werk.

• Monitor de inkoop, inzet en de uitkomsten van het 
inburgeringsaanbod voor de diverse groep statushou-
ders in de gemeente en betrek de doelgroep bij het 
duiden van de resultaten en doorontwikkelen en verbe-
teren van het aanbod.

• Stel een klankbordgroep in van (ex-) inburgeringsplich-
tigen en betrek hun adviezen bij het verder invullen van 
het beleid in de praktijk.
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De arbeidstoeleiding door gemeenten en de nieuwe Wet 
inburgering beslaan een groot aantal onderwerpen, die wij in 
het kader van deze monitor niet allemaal kunnen behande-
len. Samen met onze bovengenoemde stakeholders hebben 
wij een aantal thema’s benoemd waarover we via de vragen-
lijst aan gemeenten meer over te weten wilden komen. 

Rond de arbeidstoeleiding hebben we in overleg met de 
stakeholders besloten om meer uit te vragen over de werk-
zaamheden en inzet van dedicated klantmanagers, omdat 
gemeenten de inzet van deze specialistische professionals 
steevast als een van dé werkzame elementen in de arbeid-
stoeleiding van statushouders beschrijven. Ook hebben we 
enkele aanvullende vragen gesteld, om meer zicht te krijgen 
op de inhoud van duale trajecten in gemeenten; deze gaan 
immers in het nieuwe stelsel een belangrijke rol spelen. 
Omdat gemeenten de afgelopen jaren aangaven steeds 
meer nut te zien van nazorg, besteden we daar ook dit jaar 
extra aandacht aan. Tot slot hebben we bij gemeenten uitge-
vraagd wat de impact van de coronacrisis is geweest op de 
arbeidstoeleiding van statushouders. 

Bij de vragen over de nieuwe Wet inburgering hebben we 
vooral gefocust op de ervaringen met regionale samenwer-
king en de invulling van de leerroutes. Daarnaast hebben we 
een aantal vragen die we in 2020 hebben gesteld, herhaald, 
om zo de ontwikkelingen in de tijd in beeld te kunnen brengen.

Aan de hand van de resultaten van de monitor krijgen 
gemeenten inzicht in het eigen beleid en kennis over de 
arbeidstoeleiding in andere gemeenten. Daarnaast krijgen 
gemeenten inzicht op de voorbereidingen op de nieuwe Wet 
inburgering in hun, en andere gemeenten. Met de resulta-
ten kunnen Kennisplatform Integratie & Samenleving, Divosa 
en andere stakeholders hun onderzoek en activiteiten goed 
afstemmen op de behoeften van gemeenten en van de 
betrokken statushouders. 

Jaarlijks voert Kennisplatform Integratie & Samenleving in 
samenwerking met Divosa een monitor uit onder gemeen-
ten om de ontwikkelingen rond de arbeidstoeleiding en 
inburgering van statushouders te volgen. De eerdere publi-
caties vindt u hier. Dit jaar is de monitor voor de zesde keer 
herhaald en besteden we – net als vorig jaar – niet alleen 
aandacht aan de arbeidstoeleiding in gemeenten op dit 
moment, maar ook aan de voorbereidingen van gemeenten 
op het nieuwe inburgeringsstelsel dat op 1 januari 2022 in 
werking zal treden. In de nieuwe Wet inburgering 2021 krijgt 
de gemeente de regie over de uitvoeringen van de inburge-
ring. Het doel van de nieuwe Wet is om de inburgeringsplich-
tigen snel en volwaardig mee te laten doen in Nederland, bij 
voorkeur met betaald werk.

Dit rapport bestaat ook dit jaar uit twee delen. In het eerste 
deel gaat het over de arbeidstoeleiding van de statushouders 
in gemeenten op dit moment. We definiëren arbeidstoelei-
ding als ‘alle stappen richting zo regulier mogelijk werk’. Dat 
kan direct betaald werk zijn, maar ook een opleiding, sollici-
tatietraining of een start met vrijwilligerswerk. In het tweede 
deel van het rapport wordt de voorbereiding op de nieuwe 
Wet inburgering in de gemeenten besproken. Met het nieuwe 
stelsel krijgen gemeenten meer mogelijkheden nieuwkomers 
te ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk en op 
het vereiste taalniveau te komen. In dit onderdeel wordt ten 
eerste behandeld hoe gemeenten zich aan het voorbereiden 
zijn op de nieuwe Wet inburgering, verder komen de plannen 
voor de nieuwe leerroutes en de (ervaringen met) regionale 
samenwerking aan bod.

Bij het opstellen van de vragenlijst hebben wij verscheidene 
partijen gevraagd relevante vraagstukken aan te dragen en 
te reflecteren op de vragen. Wij danken Divosa, het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VluchtelingenWerk 
Nederland, Stichting voor VluchtelingStudenten UAF, 
de Sociaal-Economische Raad (SER), de VNG, de G40 
themagroep Vergunninghouders& Asiel en diverse regioco-
ordinatoren van Divosa voor hun constructieve feedback.

2 Introductie

https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2020
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2.2 Respons

De respons op de vragenlijst was hoog. Van de Nederlandse 
gemeenten is 83% vertegenwoordigd in dit onderzoek, 
dat zijn 292 gemeenten. De volledige G4 (Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en 39 gemeenten van het 
G40 Stedennetwerk hebben meegedaan aan het onderzoek. 
De deelnemende gemeenten zijn een goede afspiegeling van 
alle gemeentegroottes in Nederland (zie tabel 2). Dit maakt 
dat het onderzoek representatief is en we daarmee uitspra-
ken kunnen doen voor alle Nederlandse gemeenten.

Wet inburgering in het kort

In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgen gemeenten regie over de uitvoering van de inburgering. De inburge-
ring van nieuwkomers in Nederland dient eraan bij te dragen dat zij zo snel mogelijk meedoen in Nederland, 
het liefst via betaald werk. Om duurzame arbeidsparticipatie te bereiken wordt de taaleis verhoogd van 
niveau A2 naar niveau B1. Het nieuwe inburgeringsstelsel moet ervoor gaan zorgen dat gemeenten betere 
mogelijkheden krijgen om zoveel mogelijk nieuwkomers zo snel mogelijk op het vereiste taalniveau en aan 
het werk te krijgen.

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is voorzien dat gemeenten met alle statushouders een brede intake 
voeren, waarin zij een PIP (Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie) opstellen. Daarbij worden ook de 
uitkomsten van de leerbaarheidstoets betrokken. Daarin staan afspraken over het traject van inburgering en 
participatie. Er komen drie leerroutes in het nieuwe inburgeringsstelsel:

-De B1-route maakt het mogelijk dat de meeste inburgeraars zo snel mogelijk taalniveau B1 behalen en hun 
perspectief op de arbeidsmarkt vergroten. Hiervoor is een duale insteek van belang waarbij het leren van de 
taal gecombineerd wordt met (vrijwilligers)werk.

-De onderwijsroute is gericht op het behalen van een erkend diploma binnen het Nederlands onderwijs voor 
een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Met name jonge inburgeringsplichtigen worden daarop voorbe-
reid door het volgen van een taalschakeltraject waarin zij niet alleen de Nederlandse taal leren op minimaal 
niveau B1, maar ook andere vakken en vaardigheden leren om succesvol te kunnen instromen in een mbo-, 
hbo- of universitaire opleiding.

-De zelfredzaamheidsroute (Z-route) is voor degenen voor wie de onderwijs- en B1-route buiten bereik 
liggen. Het is een intensief traject, gericht op het zelfstandig kunnen meedraaien in de maatschappij. In het 
nieuwe stelsel gaan gemeenten statushouders in de eerste periode ‘ontzorgen’ om schulden in de eerste 
periode na vestiging in de gemeente te voorkomen: de gemeente betaalt de vaste lasten zoals huur, ener-
giekosten en de verplichte verzekeringen uit de bijstand. De statushouder ontvangt het resterende bedrag. 

De Wet inburgering wordt op 1 januari 2022 van kracht.25

2.1 Werkwijze dataverzameling

Evenals voorgaande jaren heeft Kennisplatform Integratie & 
Samenleving samen met Divosa alle Nederlandse gemeen-
ten een online vragenlijst toegestuurd met zowel gesloten 
als open vragen. Gemeenten konden de enquête invullen 
tussen 15 maart 2021 en 30 april 2021. Om een zo hoog 
mogelijke respons te behalen hebben we gemeenten 
tussentijds gebeld met het verzoek de vragenlijst in te vullen 
en hadden de regiocoördinaten van Divosa een actieve rol 
om de gemeenten te motiveren de vragenlijst in te vullen. 
Wij willen alle gemeenten, Divosa en de regiocoördinatoren 
hartelijk danken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. 
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We hebben deze in de bijeenkomst besproken, gevalideerd 
en geduid. 

2.3 Leeswijzer

Het rapport bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over 
de huidige arbeidstoeleiding in gemeenten, het tweede deel 
behandelt de voorbereidingen van gemeenten op het nieuwe 
inburgeringsstelsel. In hoofdstuk 1 staan de conclusies en 
aanbevelingen, zowel met betrekking tot de huidige arbeid-
stoeleiding als met betrekking tot het nieuwe inburgerings-
stelsel. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 8 staan de belangrijkste 
resultaten van respectievelijk deel 1 en 2 samengevat. In 
hoofdstuk 4 tot en met 7 beschrijven we de antwoorden op 
de vragen in de monitor met betrekking tot de arbeidstoel-
eiding van statushouders op dit moment. In hoofdstuk 9 tot 
en met 14 beschrijven we hoe gemeenten zich voorbereiden 
op de nieuwe Wet inburgering, hun ervaringen met regionale 
samenwerking en hun plannen voor de invulling van de drie 
leerroutes in het nieuwe inburgeringsstelsel. Waar relevant 
maken we een vergelijking met de antwoorden van die 
gemeenten in de monitors van de voorgaande vijf jaar. De 
eerdergenoemde vier goede voorbeelden van de gemeenten 
met betrekking tot de instroom van statushouders in werk en 
onderwijs staan in kaders in de verschillende hoofdstukken.

Tabel 2.1. Respons: gemeenten in de monitor vergeleken 
met alle Nederlandse gemeenten.

Gemeente 
grootte

Aantal 
gemeenten in 
Nederland

Aantal gemeenten 
die vertegenwoordigd 
zijn in de monitor 

G4 4 4

G40 40 39

"Middelgrote/ 
Kleine gemeenten" 308 249

Totaal 352 292

Wie hebben de enquête ingevuld?
De enquête is ingevuld door 186 respondenten die samen 
de 292 gemeenten vertegenwoordigen (veel gemeenten 
werken samen rond arbeidstoeleiding en inburgering van 
statushouders). De respondenten die de vragenlijst hebben 
ingevuld zijn voor een groot deel in dienst van de gemeente, 
een klein deel is werkzaam bij een uitvoeringsorganisa-
tie die de sociale zekerheid uitvoert voor de gemeente(n). 
Ongeveer 70% van de respondenten is beleidsadviseur of 
beleidsmedewerker. Verder is bijna 10% werkzaam als team- 
of projectleider. Veel van de respondenten zijn werkzaam in 
het Sociaal Domein, op de afdelingen Werk & Inkomen en 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 

Verdieping onderzoeksresultaten
In het rapport geven we alle resultaten van de enquêtevragen 
weer. De antwoorden op gesloten vragen illustreren we aan 
de hand van de toelichtingen van gemeenten. Ook staan her 
en der in het rapport kaders met aanvullende informatie over, 
en verwijzingen naar andere onderzoeken en/of handreikin-
gen. Op deze manier kan de lezer gericht en snel meer infor-
matie over een specifiek onderwerp vinden. Als aanvulling op 
de vragenlijst hebben wij korte interviews gehouden met vier 
gemeenten, waarvan uit de Divosa Benchmark Statushouders15 
is gebleken dat relatief veel statushouders in de betreffende 
gemeente zijn gestart met werk of een opleiding. In de inter-
views gingen we in op hoe deze hoge uitstroom te verklaren 
is, waar deze gemeenten zich komend jaar op gaan focussen 
betreffende de arbeidstoeleiding of scholing van statushou-
ders en of ze een tip hebben voor andere gemeenten als het 
gaat om de arbeidstoeleiding of scholing van statushou-
ders. De gemeenten die wij gesproken hebben zijn ’s-Her-
togenbosch, Boxtel, Groningen en Oegstgeest. Ten slotte 
organiseerden wij op 13 juli een expertmeeting voor onze 
samenwerkingspartners. Voorafgaand aan deze bijeen-
komst presenteerden we de eerste onderzoeksresultaten. 
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ning onderdeel uitmaakt van werkervarings- of stageplekken. 
In 61% van de gemeenten heeft een duaal traject betrekking 
op de afstemming tussen organisatoren van participatie-ac-
tiviteiten en het taaltraject vanuit de inburgering (bijv. over 
de lestijden). In een derde van de gemeenten wordt er extra 
aandacht besteed aan taalverwerving binnen een mbo-op-
leiding. Andere manieren van invulling blijken ook mogelijk, 
bijvoorbeeld via de pilot Duale trajecten (of de pilot Z-route) 
of het aanbieden van een training of werkervaringsplek die 
los van de inburgering wordt aangeboden. 

De doelgroep van dit type traject is over het algemeen de 
groep statushouders die de stap naar werk snel kan maken 
(76%), maar ook voor de groep statushouders die (nog) niet 
bemiddelbaar zijn naar werk is er aandacht (63%). In een 
derde van de gemeenten worden er duale trajecten ontwik-
keld voor de ‘vakmensen’ (statushouders met specifieke 
skills). 

De afgelopen jaren toonde de monitor aan dat het in de 
meeste gemeenten mogelijk is om werkervaring op te doen 
via werkervaringsplekken, vrijwilligersplekken of leerwerkt-
rajecten. Om een beeld te krijgen van de beschikbaarheid 
van deze drie typen aanbod, vroegen we gemeenten naar 
hun werkervaringsplekken en stages (gericht op werk), vrij-
willigerswerk gericht op werk en vrijwilligerswerk gericht 
op participatie. Bij de eerste twee typen aanbod (gericht op 
werk) geven minder gemeenten aan dat zij voldoende werk-
ervarings- en vrijwilligersplekken hebben (respectievelijk 
30% en 19%) dan bij het vrijwilligerswerk gericht op parti-
cipatie (39%). Een verklaring van de afname van het aantal 
beschikbare werkervarings- en vrijwilligersplekken kan voor 
een deel worden gevonden in de coronacrisis (zie ook hoofd-
stuk 7). 

In dit eerste deel van de monitor kijken we naar de arbeid-
stoeleiding van statushouders in de gemeenten op dit 
moment. We definiëren arbeidstoeleiding als ‘alle stappen 
richting zo regulier mogelijk werk’. Dat kan direct betaald 
werk zijn, maar ook een opleiding, sollicitatietraining of vrij-
willigerswerk. We hebben gemeenten vragen gesteld over 
de aanpak voor arbeidstoeleiding van statushouders, de 
inzet van dedicated klantmanagers, werkzame elementen, 
begeleiding en nazorg, en de impact van de coronacrisis. 
De antwoorden op de vragen kunnen we vergelijken met de 
antwoorden die gemeenten in eerdere edities van de monitor 
gaven. 

3.1 Aanpak arbeidstoeleiding statushouders

Een van de terugkerende thema’s binnen deze monitor is de 
vraag op welk momenten/welk moment gemeenten starten 
met de arbeidstoeleiding van statushouders. De afgelopen 
jaren is het ingewikkeld gebleken om het begeleiden van (een 
deel van de) statushouders op het moment dat zij nog in een 
AZC wonen in de praktijk te realiseren, en ook dit jaar lukt het 
in slechts 9% van de gemeenten. Het percentage gemeenten 
dat met de arbeidstoeleiding start zodra een statushouders 
in de gemeente komt wonen, blijft met 69% praktisch gelijk 
aan vorig jaar. Een vijfde van de gemeenten geeft aan pas na 
het verstrijken van een bepaald vestigingsduur contact op 
te nemen met de statushouder. Maatwerk wordt als belang-
rijkste reden genoemd voor de variatie in het startmoment 
tussen verschillende groepen statushouders.

De afgelopen jaren is er steeds meer sprake van duale 
trajecten, waarin gelijktijdig aandacht is voor taalverwerving 
en (voorbereiding op) werk. Uit de antwoorden blijkt dat 94% 
van de Nederlandse gemeenten op een bepaalde manier 
bezig is met de invulling van duale trajecten. In 66% van de 
gevallen gaat dit om trajecten waarbij extra taalondersteu-

3 Samenvatting deel 1: 
arbeidstoeleiding van 
statushouders
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is dit voor dedicated klantmanagers gemiddeld 76 klanten. 
Als we de resultaten nader bekijken, zien we in 70% van de 
gemeenten dat de caseload voor dedicated klantmanagers 
lager is. In 26% van de gemeenten is de caseload gelijk, en in 
4% van de gemeenten in de caseload voor dedicated klant-
managers juist hoger. 

3.3 Werkzame elementen 

We vroegen gemeenten wat volgens hen de werkzame 
elementen in hun ondersteuning zijn geweest, waardoor 
statushouders in de gemeente hebben kunnen uitstromen 
naar betaald werk of een opleiding. Gemeenten benadrukken 
dat het niet om één werkzaam element gaat, maar dat juist 
de samenhang tussen maatregelen tezamen voor resultaat 
zorgt. Bepaalde elementen worden veelvuldig genoemd, 
namelijk: intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht 
voor zowel de statushouder als de werkgever, extra taalon-
dersteuning en voorbereiding van de statushouder via trai-
ningen en werkervaringsplekken. 

Net als in voorgaande jaren, geven gemeenten aan dat 
intensieve begeleiding, persoonlijke aandacht en elkaar goed 
leren kennen belangrijke werkzame elementen zijn van een 
succesvolle toeleiding richting werk. Dedicated klantmana-
gers, die kennis hebben van de doelgroep, spelen hierin een 
belangrijke rol: door de tijd te nemen ontstaat een vertrou-
wensband en krijgt de klantmanager goed inzicht in de moti-
vatie, kansen en belemmeringen van de statushouder. 

Een ander werkzaam element dat onveranderd belangrijk 
blijft, is het onderhouden van intensief contact met werkge-
vers, om op die manier voldoende werk(ervarings)plekken 
te creëren, aldus de gemeenten. Allereerst is het hier van 
belang dat er een goed netwerk van werkgevers is die bereid 
is om statushouders een kans te bieden, en dat bestaande 
contacten in de regio benut worden. Daarnaast helpt het om 
werkgevers te ontzorgen en begeleiden, door werkgevers 
en statushouders de tijd te geven om kennis met elkaar te 
maken. Ten slotte noemen enkele gemeenten het verzor-
gen van een training vaktaal op de werkvloer als manier om 
werkgevers over de streep te trekken.

Ten derde wordt een aanvullend taalaanbod als belangrijk 
werkzaam element genoemd. Gemeenten noemen veel-
vuldig het aanbieden van extra mogelijkheden (naast de 
verplichte inburgering) om de Nederlandse taal onder de 

3.2 Dedicated klantmanagers 

In voorgaande edities van de monitor gaven gemeenten 
aan dat zij klantmanagers die specifiek voor statushou-
ders werken als hét werkzame element zien in de arbeid-
stoeleiding van statushouders. Desgevraagd geeft 87% van 
de gemeenten aan klantmanagers in dienst te hebben die 
specifiek voor statushouders werken (zogenaamde dedi-
cated klantmanagers), een lichte stijging ten opzichte van 
voorgaande jaren (in 2020 85%, in 2019 en 2018 84% en in 
2017 72%). Wat hen volgens gemeenten onderscheidt van 
de reguliere klantmanager, is dat ze specifieke kennis van 
de doelgroep hebben en hierdoor beter in staat zijn om de 
benodigde begeleiding te bieden. Hierbij gaat het ook over de 
expertise rond de nieuwe Wet inburgering en andere wet- en 
regelgeving. Een belangrijk kenmerk is dat deze klantmana-
gers cultuursensitief werken en kennis hebben over verschil-
lende culturen. In de antwoorden van gemeenten wordt ook 
de affiniteit met de doelgroep en een flinke portie geduld het 
vaakst genoemd.

Een tweede manier waarop dedicated klantmanagers zich 
onderscheiden, is door het bredere takenpakket. De klantma-
nager biedt veelal integrale ondersteuning, met begeleiding 
op meerdere leefgebieden. Er wordt nauw samengewerkt 
met andere partijen die een rol spelen bij het integratiepro-
ces. Klantmanagers zijn kortom niet alleen gericht op het 
uitvoeren van de Participatiewet, maar hebben ook een rol 
rondom inburgering. In hun regiefunctie onderhouden dedi-
cated klantmanagers contacten met alle betrokken instan-
ties en zijn gedurende langere tijd (bijv. 3 of 5 jaar) het vaste 
aanspreekpunt voor de statushouder.

Naast het bredere takenpakket bedienen de klantmanagers 
ook een bredere doelgroep dan de reguliere consulenten. 
In de caseload zijn er grote verschillen in de afstand tot de 
arbeidsmarkt van de statushouder, waar reguliere klantma-
nagers over het algemeen gaan over een caseload met een 
kleine óf grote afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot geven 
gemeenten aan dat dedicated klantmanagers een lagere 
caseload hebben vergeleken met reguliere klantmana-
gers, waardoor er meer ruimte is voor intensief contact en 
maatwerk. 

Klantmanagers die specifiek voor statushouders werken 
hebben gemiddeld genomen een 23% minder grote caseload 
dan reguliere klantmanagers: waar reguliere klantmanagers 
gemiddeld genomen een caseload van 99 klanten hebben, 
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In 26% van de gemeenten bestaan er specifieke trajecten 
die zich richten op de arbeidstoeleiding van vrouwen, waar-
onder de pilotprojecten in gemeenten in het kader van het 
Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering.16 

Begeleiding na plaatsing op de arbeidsmarkt of verlies 
van werk 
In driekwart van de gemeenten ontvangen statushouders 
nog begeleiding, ook nadat ze een betaalde baan hebben 
gevonden en geen uitkering meer ontvangen. In 45% van 
de gemeenten vindt de begeleiding alleen indien gewenst 
plaats, in 32% van de gemeenten wordt de begeleiding altijd 
doorgezet. In een kwart van de gemeenten stopt de begelei-
ding zodra de statushouder geen uitkering meer ontvangt. 

Dit jaar vroegen we voor het eerst hoe statushouders die hun 
baan weer verliezen, begeleid worden richting nieuw werk, en 
wat de rol van gemeenten hierin is. Een kwart van de gemeen-
ten geeft aan de statushouders bij het verlies van werk direct 
weer te begeleiden – ook als de statushouder een werkloos-
heidsuitkering ontvangt via het UWV. Voor driekwart van de 
gemeenten start de begeleiding als statushouders die hun 
baan hebben verloren weer een bijstandsuitkering ontvan-
gen. In 50% van de gevallen ondersteunt de gemeente de 
statushouder via een team van dedicated klantmanagers, in 
28% van de gemeenten gaat het om reguliere ondersteuning 
vanuit de Participatiewet. Een kwart van de gemeenten geeft 
ook aan dat het maatwerk is.

3.5 Impact van de coronacrisis

De coronacrisis heeft op verschillende manieren impact 
(gehad) op de arbeidstoeleiding van statushouders in 
gemeenten. Het vaakst noemen gemeenten dat er minder 
werkervaringsplekken, stages en vrijwilligersplekken beschik-  
baar zijn voor statushouder: dit is in 72% van de gemeenten 
het geval. Ook al geplande werkervaringsplekken, stages en 
vrijwilligersplekken gingen in een 29% van de gemeenten niet 
door en waren er minder betaalde banen beschikbaar, aldus 
36% van de gemeenten. De mogelijkheden om te participe-
ren zijn daarmee sterk afgenomen. 

De coronacrisis had ook veel impact op trainingen en 
cursussen: in 65% van de gemeenten gingen groepsactivitei-
ten (zoals een sollicitatietraining) niet door. Ook de een-op-
-een-begeleiding verliep moeizamer: een groot aandeel van 
de gemeenten (45%) geeft aan dat klantmanagers minder 
contact hadden met, en zicht hadden op de statushouders 
in hun caseload. 

knie te krijgen. Ten slotte is het treffen van voorbereidingen 
op werk (‘het arbeidsfit maken’) een belangrijk werkzaam 
element. Trainingen op gebied van werknemersvaardig-
heden en sollicitatievaardigheden worden vaak genoemd. 
Gemeenten benoemen dat voor deze trainingen specifiek 
een aanpak gericht op statushouders nodig is.

3.4 Begeleiding en nazorg

Vrouwelijke statushouders
Al in eerdere edities is naar voren gekomen dat vrouwe-
lijke statushouders, en met name nareizigers, minder goed 
in beeld zijn bij de gemeente.2 Een derde van de gemeen-
ten (34%) geeft aan geen aandacht te besteden aan de 
arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. Daarmee 
besteedt 66% van de gemeenten aandacht aan de arbeid-
stoeleiding van vrouwen, waarbij men vaak, in het geval van 
een echtpaar, de man en vrouw naar werk toe begeleidt (in 
47% van de gevallen). In 38% van de gemeenten spreken de 
klantmanagers de man en vrouw apart over hun wensen, en 
een stuk minder gemeenten (11%) zet door op de begelei-
ding van de vrouw, ook als haar gezin geen uitkering meer 
ontvangt. Het valt op dat in 2021 veel minder gemeenten 
aangeven dat zij de arbeidstoeleiding op beide partners 
richten in het geval van een gezin met een bijstandsuitkering. 
In 2019 gaven zeven op de tien gemeenten de arbeidstoelei-
ding aan beide partners; in 2021 zegt 47% van de gemeenten 
dit te doen.

En in 2020 vroegen we of gemeenten de niet werkende 
partner ondersteuning biedt gericht op arbeidstoeleiding 
op het moment dat de partner een betaalde baan heeft 
gevonden (en er geen sprake met is van een bijstandsuitke-
ring). Toen zei 50% van de gemeenten dat zij ondersteuning 
aan de niet-werkende, niet-uitkeringsgerechtigde partner 
boden. Dit jaar is dat slechts 11%. We vermoeden dat (een 
deel van de) verklaring voor deze sterke afname gelegen 
is in het verschil in vraagstelling in 2020 en 2021. In 2020 
vroegen we naar de mogelijkheden voor ondersteuning van 
de niet-werkende partner (mannen en vrouwen). In 2021 
vroegen we specifiek naar ondersteuning voor vrouwelijke 
partners. Daarnaast zagen we dat in 2020 weliswaar de helft 
van de gemeenten aangaven dat ondersteuning voor de niet-
-werkende partner aanwezig was, maar dat dit voornamelijk 
werd aangeboden als men daar expliciet om vroeg en dat 
partners hier in de praktijk weinig gebruik van maakten. De 
vraagstelling van 2021 heeft betrekking op de mate waarin 
deze ondersteuning daadwerkelijk wordt gegeven.
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Desgevraagd geeft driekwart van de deelnemende gemeen-
ten (74%) aan dat er geen positieve gevolgen zijn geweest 
van de coronacrisis op de arbeidstoeleiding van statushou-
ders. Een kwart van de gemeenten (26%) heeft toch posi-
tieve gevolgen waargenomen als gevolg van de coronacri-
sis. Het belangrijkste positieve effect blijkt de versterking 
van de digitale vaardigheden van statushouders enerzijds 
en de versterking van het digitale aanbod bij de gemeente 
anderzijds. Ook blijken veel statushouders veel zelfstandiger 
te zijn dan ze zelf hadden gedacht zonder intensief onder-
steunend aanbod.
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met de arbeidstoeleiding van statushouders. Onder gemeen-
ten heerst – mede naar aanleiding van de in 2015 gepubli-
ceerde WRR-policy brief ‘Geen tijd verliezen: van opvang 
naar integratie van asielmigranten1’ – over het algemeen een 
breed gedragen besef dat het proces van integratie en parti-
cipatie zo snel mogelijk moet beginnen. Een van de aanpak-
ken die hieraan moet bijdragen is dat de arbeidstoeleiding 
van statushouders al start in het AZC, zodra de koppeling 
met de gemeente gemaakt is. De afgelopen jaren is het inge-
wikkeld gebleken om dat in de praktijk te realiseren, en ook 
dit jaar lukt het in slechts 9% van de gemeenten om (een deel 
van de) statushouders al te begeleiden, op het moment dat 
zij nog in een AZC wonen (zie grafiek 4.1).

Grafiek 4.1 Op welk moment start, over het algemeen, het 
traject van arbeidsmarkttoeleiding voor 
statushouders in uw gemeente? (n=290)
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In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Op welk moment starten gemeenten met de arbeid-
stoeleiding van statushouders?

• Hebben gemeenten klantmanagers die specifiek voor 
statushouders werken in dienst?

• Hebben gemeenten duale trajecten voor statushou-
ders georganiseerd: hoe zien deze eruit en op welke 
doelgroepen statushouders zijn ze gericht?

• Zijn er in de gemeenten voldoende werkervaringsplek-
ken, stages en vrijwilligersplekken beschikbaar voor 
statushouders? 

• Wat zijn volgens gemeenten de werkzame elementen 
om statushouders richting werk te begeleiden? 

• Welke (statistisch significante) verbanden zijn er te 
vinden tussen de aanpakken voor arbeidstoeleiding 
van gemeenten en de uitstroom van statushouders 
naar werk of opleiding?

In dit eerste deel van de monitor gaat het om de arbeidstoel-
eiding van gemeenten op dit moment. Het gaat hierbij om 
statushouders die onder het huidige inburgeringsstelsel (Wi 
2013) vallen. De afgelopen jaren hebben we steeds meer zicht 
gekregen op wat gemeenten doen om statushouders richting 
werk te begeleiden. Duidelijk is dat gemeenten steeds meer 
zijn gaan doen voor de arbeidstoeleiding van statushouders, 
en ook in een eerder stadium stappen zetten. We definiëren 
arbeidstoeleiding hier als ‘alle stappen richting zo regulier 
mogelijk werk’. Dat kan direct betaald werk zijn, maar ook een 
opleiding, sollicitatietraining of vrijwilligerswerk. In dit hoofd-
stuk richten we ons onder andere in meer detail op het aanbod 
aan duale trajecten - waarin gelijktijdig aandacht is voor taal-
verwerving en (voorbereiding op) werk - omdat we zien dat 
steeds meer gemeenten een vorm van duaal traject aanbieden. 

4.1 Start van de arbeidstoeleiding

Een van de terugkerende thema’s binnen deze monitor is de 
vraag op welk moment/welk momenten gemeenten starten 

4 Aanpak arbeidstoeleiding 
op dit moment
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4.3 Duale trajecten

De afgelopen jaren is er steeds meer sprake van duale 
trajecten, waarin gelijktijdig aandacht is voor taalverwerving 
en (voorbereiding op) werk. Deze trajecten voor inburgeraars 
trachten de scheidslijnen tussen inburgering enerzijds en 
participatie anderzijds op te heffen door in de ondersteuning 
van de doelgroep tegelijkertijd aan beide aspecten aandacht 
te besteden. Waar in 2016 52% van de gemeenten duale 
trajecten aanbod, was dat in 2020 opgelopen naar 83% van 
de gemeenten. Dit jaar bieden we meer zicht op de inhoud 
van deze trajecten.

Typen duale trajecten
Wij vroegen gemeenten of zij duale trajecten organiseren 
voor statushouders. Uit de antwoorden blijkt dat in 2021 94% 
van de Nederlandse gemeenten op een bepaalde manier 
bezig is met de invulling van duale trajecten. In 66% van de 
gemeenten gaat dit om trajecten waarbij extra taalonder-
steuning onderdeel uitmaakt van werkervarings- of stage-
plekken. Voor 61% van de gemeenten gaat dit om trajecten 
waarbij het taaltraject vanuit de inburgering wordt afgestemd 
op participatie-activiteiten (bijv. afstemming over lestijden). 
29% van de gemeenten geeft extra aandacht aan taalverwer-
ving binnen de mbo-opleiding (zie grafiek 4.2).

Grafiek 4.2  Heeft uw gemeente duale trajecten georgani-
seerd voor statushouders? (n=291)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
respondenten 1,9 antwoorden.

In 22% van de gemeenten worden duale trajecten (ook) op 
een andere manier ingevuld. Zo geven meerdere gemeen-
ten aan dat zij participeren binnen de pilot Duale trajecten (of 
de pilot Z-route) van het Pilotprogramma Veranderopgave 
Inburgering. De gemeenten noemen het kunnen en willen 
leveren van maatwerk als belangrijkste reden voor diffe-
rentiatie bij de vormgeving van duale trajecten. In de open 
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Het percentage gemeenten dat met de arbeidstoeleiding 
start zodra een statushouders in de gemeente komt wonen, 
blijft met 69% consistent praktisch gelijk aan vorig jaar (toen 
was het 70%). Zo’n 5% van de Nederlandse gemeenten start 
pas met de arbeidstoeleiding op het moment dat de status-
houder de verplichte inburgering heeft afgerond. 

In de categorie ‘anders’ (18%) gaven gemeenten onder andere 
aan pas na het verstrijken van een bepaalde vestigingsduur 
contact te zoeken over de arbeidstoeleiding (in veel gevallen 
3 tot 6 maanden). Vaak wordt er hierbij rekening gehouden 
met de taalbeheersing en omstandigheden van de individu-
ele statushouder. Maatwerk wordt als belangrijkste reden 
genoemd voor de variatie in startmoment tussen verschil-
lende groepen statushouders.

“Afhankelijk van de mate van taalbeheersing. Als 
de statushouder goed Engels of Arabisch spreekt 
wordt direct doorverwezen. Anders na ongeveer een 
half jaar, afhankelijk van de snelheid van het leren. 
”Kleine gemeente 

“Binnen drie maanden na de koppeling aan gemeente 
***, dat kan in azc zijn, of als er snelle huisvesting 
plaatsvindt, in de gemeente.” 

“Een combinatie [tussen de start in het azc en de 
gemeente]. In veel gevallen start het proces op de 
‘regeldag’ (moment van sleuteloverdracht), maar 
wanneer uit de overdracht vanuit COA blijkt dat nodig 
is om eerder in contact te komen start de intake al op 
het azc.” 

4.2 Dedicated klantmanagers

Desgevraagd geeft 87% van de gemeenten aan klantmana-
gers in dienst te hebben die specifiek voor statushouders 
werken (zogenaamde dedicated klantmanagers). De overige 
13% van de gemeenten werkt niet met dedicated klantma-
nagers voor statushouders. Omdat gemeenten de inzet van 
dedicated klantmanagers als belangrijk werkzaam element 
zien in de arbeidstoeleiding van statushouders, staan we dit 
jaar uitgebreid stil bij het takenpakket en de werkwijze van 
deze klantmanagers: de resultaten van deze uitvraag staan 
in hoofdstuk 5.
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“Activering richting werknemersvaardigheden wordt 
gecombineerd met extra Nederlandse taal.”

“Ochtend taal, inburgering en werknemersvaardig-
heden, middag werkervaring. Dit doen we in samen-
werking tussen onderwijs en praktijkbegeleiders.” 

antwoorden valt daarnaast op dat gemeenten de term duale 
trajecten breed opvatten: dit kunnen trajecten zijn waarin het 
leren van de taal en participatie echt samengaan, maar het 
kan ook een training of werkervaringsplek zijn die gelijktijdig, 
maar los van de inburgering wordt aangeboden. Een enkele 
gemeente geeft aan dat de coronacrisis het opzetten van 
duale trajecten heeft bemoeilijkt. Hieronder enkele voorbeel-
den van duale trajecten die de gemeenten genoemd hebben: 

Interview gemeente Boxtel 

Uit de Divosa Benchmark Statushouders blijkt dat in de gemeente Boxtel 41% van de statushouders aan het 
werk is. We spraken mevrouw Nancy de Louw, beleidsmedewerker sociale beleidsontwikkeling, en Özge Tas, 
casemanager (beiden MijnGemeenteDichtbij). 

Hoe verklaart u het relatief hoge percentage werkende statushouders in uw gemeente?

“Het is belangrijk dat wij snel aan de slag gaan met de nieuwkomer wanneer deze is gehuisvest in de gemeente. 
Onze focus is dat de statushouder in beweging blijft, dus we zorgen voor een dagbesteding voor de status-
houder naast de inburgering, dit kan een taalstage, leerwerkplek of vrijwilligerswerk zijn. Ook bieden we als 
gemeente veel verschillende interactieve workshops aan over de Nederlandse samenleving, om statushou-
ders op een laagdrempelige manier klaar te maken voor de stap naar werk. 

Verder is het belangrijk om de verwachtingen van de statushouders te bespreken en eventueel bij te stellen: 
onze klanten willen vaak meteen aan de slag kunnen met hun beroep, terwijl dat vaak niet mogelijk is.”

Waar gaat u het komend jaar (nog meer) op inzetten als het gaat om de arbeidstoeleiding van 
statushouders?

“Komend jaar willen we met de nieuwe wet Inburgering een PIP consulent aannemen, zodat ik me als doel-
matigheidsconsulent meer kan focussen op het vinden van werkplekken, het toeleiden naar betaald werk en 
contact kan opnemen met werkgevers. Zo kunnen we deze contacten dan verder uitbreiden en opbouwen, om 
zo statushouders op meer verschillende posities te laten participeren. 

Ook hebben we al een soort Z-route ontwikkeld met onze partners. Onze tip zou zijn om juist te investeren in 
de doelgroep waarvan je niet zeker weet of ze arbeidspotentieel hebben; anders krijg je een groep die uitein-
delijk in de uitkering blijft zitten, terwijl er zo veel potentie in deze mensen zit. Het heeft alleen meer tijd nodig, 
je moet wat meer wrijven om de glans naar boven te krijgen.”

Wat zijn uw tips voor andere gemeenten?

“Het belangrijkst, en dus ook een tip voor andere gemeenten, is om consulenten in te zetten die zich alleen maar met 
nieuwkomers bezighouden (dedicated klantmanagers). Zo heb je veel meer intensief contact, je specialiseert je tot een 
doelgroep en kan je inzetten waar dat nodig is. Verder is het belangrijk om niet te lang te wachten: zorg dat de nieuwkomer 
in beweging blijft.” 

Meer lezen over duale trajecten? 

In het kader van het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering, gefinancierd door het ministerie van SZW, 
is een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar negen pilots Duale trajecten. Het onderzoeksrapport Eindrapport - 

Evaluatie VOI pilot duale trajecten (divosa.nl) beschrijft de inrichting van de diverse pilots, de opgedane ervaringen, 
resultaten en aanbevelingen.

https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-duale-trajecten.pdf
https://www.divosa.nl/sites/default/files/voi-pilots-eindrapportage-duale-trajecten.pdf
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We zagen echter ook dat lang niet alle statushouders in de 
gemeenten kunnen profiteren van dit aanbod. Om een beeld 
te krijgen van de beschikbaarheid van werkervaringsplek-
ken, stages en vrijwilligerswerk, vroegen we gemeenten of 
er voldoende van deze plekken beschikbaar zijn. Eenzelfde 
vraag stelden we in 2017, dus we kunnen nagaan of hierin 
veranderingen zijn opgetreden.

We vroegen gemeenten naar drie typen aanbod: a) werkerva-
ringsplekken en stages (gericht op werk), b) vrijwilligerswerk 
gericht op werk en c) vrijwilligerswerk gericht op participatie. 
Bij de eerste twee typen aanbod (die het meest gericht zijn 
op werk) geven meer gemeenten aan dat deze onvoldoende 
beschikbaar zijn dan dat deze voldoende beschikbaar zijn. 
41% van de gemeenten stelt dat er (ruim) onvoldoende werk-
ervaringsplekken en stages beschikbaar zijn, en 30% geeft 
aan dat deze (ruim) voldoende aanwezig zijn. Dit percen-
tage is gedaald ten opzichte van 2017: toen gaf 37% van de 
gemeenten aan dat er (ruim) voldoende werkervaringsplek-
ken beschikbaar waren (zie grafiek 4.4).

Grafiek 4.4 Zijn er in uw gemeente naar uw inschatting 
voldoende werkervaringsplekken en stages 
(gericht op werk) voor statushouders? 
(2021: n=290, 2017: n=249)

Bij het vrijwilligerswerk gericht op werk gaat het om 44% van 
de gemeenten die stelt dat er (ruim) onvoldoende plekken 
beschikbaar zijn, waar in slechts 19% van de gemeenten wel 
(ruim) voldoende van deze plekken zijn. Ter vergelijking: in 
2017 waren er in 36% van de gemeenten (ruim) voldoende 
plekken, hier is dus een flinke daling te zien (die grafiek 4.5). 
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“Pre-bachelor bij de hogeschool en verder alle activi-
teiten die gericht zijn op (reguliere) arbeid, (re)integratie 
of participatie en die gecombineerd worden met of 
parallel lopen aan de reguliere inburgeringstrajecten.”

“Trajecten voor taalonderwijs in de praktijk in combi-
natie met vrijwilligerswerk en sport/bewegen."

Doelgroepen duale trajecten
Desgevraagd geeft meer dan driekwart van de gemeenten 
aan dat de duale trajecten gericht zijn op de groep status-
houders die de stap naar werk snel kunnen maken (76%). In 
63% van de gemeenten zijn de duale trajecten (ook) gericht 
op statushouders die nog niet bemiddelbaar naar werk zijn. 
En in een derde van de gemeenten zijn er duale trajecten 
voor statushouders met specifieke skills (‘vakmensen’) (zie 
grafiek 4.3).

Grafiek 4.3  Op welke doelgroepen statushouders zijn de 
duale trajecten voornamelijk gericht? (n=273)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 1,9 antwoorden.

Een op de vijf gemeenten geeft aan (ook) andere doelgroe-
pen te hebben bij de duale trajecten. In hun toelichting geven 
deze gemeenten met name aan dat zij de duale trajecten 
richten op alle statushouders en daarin niet differentiëren. 
Andere groepen zijn bijvoorbeeld: jongeren die willen instro-
men in het mbo, vrouwelijke statushouders en statushou-
ders die het einde van hun DUO-lening naderen en extra 
ondersteuning nodig hebben. 

4.4 Mogelijkheden voor het opdoen van 
werkervaring 

De afgelopen jaren liet de monitor zien dat het in de meest 
gemeenten mogelijk is om werkervaring op te doen via 
werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk of leerwerktrajecten. 
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Een verklaring van deze afname van beschikbare werker-
varings- en vrijwilligerswerkplekken kan (deels) worden 
gevonden in de invloed van de coronacrisis, zo licht een van 
de respondenten toe:

“Op dit moment zijn er onvoldoende werkervarings-
plekken, vrijwilligersplekken. Dit heeft vooral te maken 
met corona.”

In hoofdstuk 7 staan we uitgebreid stil bij de impact van de 
coronacrisis op de arbeidstoeleiding van statushouders. 
Daar zien we inderdaad dat 71% van de gemeenten aangeeft 
dat er door de coronacrisis minder werkervaringsplekken, 
stages en vrijwilligerswerkplekken beschikbaar zijn voor 
statushouders. 

4.5 Werkzame elementen

Wij vroegen gemeenten via een open vraag wat volgens hen 
de belangrijkste werkzame elementen in de ondersteuning 
zijn geweest waardoor statushouders zijn uitgestroomd 
naar betaald werk en/of een opleiding. Bepaalde elemen-
ten worden in de antwoorden veelvuldig genoemd, namelijk: 
intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht voor zowel 
de statushouder als de werkgever, extra taalondersteuning 
en voorbereiding van de statushouder via trainingen en 
werkervaringsplekken. In deze paragaaf geven we weer wat 
volgens gemeenten de werkzame elementen zijn.

Intensieve begeleiding statushouder
Net als in voorgaande jaren, geven gemeenten aan dat 
intensieve begeleiding, persoonlijke aandacht en elkaar 
goed leren kennen belangrijke werkzame elementen zijn van 
een succesvolle toeleiding richting werk. Dedicated klantma-
nagers of andere begeleiders (bijv. een jobcoach) die kennis 
hebben van de doelgroep spelen hierin een belangrijke rol, en 
ook ervaringsdeskundigen worden door meerdere gemeen-
ten genoemd. Door de tijd te nemen, en door de statushouder 
regelmatig te spreken, ontstaat er een vertrouwensband en 
krijgt de klantmanager goed inzicht in de motivatie, kansen 
en belemmeringen van iemand. Daarbij is het van belang om 
aandacht te hebben voor mogelijke belemmeringen op alle 
leefgebieden (zoals gezondheid, gezin en financiën), aldus 
de gemeenten. Daarnaast benadrukken veel gemeenten 
dat maatwerk bieden belangrijk is, wil je resultaat kunnen 
boeken. 

Grafiek 4.5 Zijn er in uw gemeente naar uw inschatting 
voldoende plekken voor statushouders voor 
vrijwilligerswerk, gericht op werk?  
(2021: n=290, 2017: n=249)

Het vrijwilligerswerk gericht op participatie is het meest 
beschikbaar: 39% van de gemeenten stelt dat hiervoor (ruim) 
voldoende aanbod is, en een kwart van de gemeenten (27%) 
stelt juist dat dit (ruim) onvoldoende aanwezig is. Ook hier 
is een daling te zien vergeleken met 2017: toen gaf 54% van 
de gemeenten aan dat er (ruim) voldoende vrijwilligerswerk 
gericht op participatie beschikbaar was (zie grafiek 4.6). 

Grafiek 4.6 Zijn er in uw gemeente naar uw inschatting 
voldoende plekken voor statushouders voor 
vrijwilligerswerk, gericht op participatie? 
(2021: n=290, 2017: n=249)
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tensubsidie of stimuleringspremie). Door als gemeente de 
statushouder goed te begeleiden, wordt ook de werkgever 
ontzorgd, is de ervaring van de gemeenten. Jobcoaches en/
of klantmanagers houden contact met statushouders die 
aan het werk zijn, en kunnen bemiddelen tussen de status-
houder en werkgever. Korte lijnen, voorlichting ontvangen en 
een vast aanspreekpunt zijn hierin belangrijk voor werkge-
vers. Ook helpt het om statushouders goed voor te bereiden 
op het werk, zodat hij/zij van te voren weet wat het werk 
inhoudt en wat van hem/haar wordt verwacht. Ten slotte 
hebben meerdere gemeenten er goede ervaringen mee dat 
de begeleider vanuit de gemeente (jobhunter, klantmanagers 
of andere begeleider) met de statushouder meegaat naar het 
sollicitatiegesprek. 

“Intensieve begeleiding door klantmanagers voor, 
tijdens en na het daadwerkelijk uitstromen naar 
betaald werk. Zowel statushouder als werkgever 
ondersteunen we tijdens dit traject.”

“Wij proberen de werkgever zoveel mogelijk te 
ontzorgen. Hiervoor hebben wij een afdeling bege-
leiding voor alle reguliere klanten die voor sommige 
klanten zelfs jobcoaching kunnen inzetten. Bij twijfel 
van de werkgever kunnen wij hen financieel tegemoet-
komen. Denk hierbij aan baanbonussen of loonkosten- 
subsidie.”

“Duidelijkheid bieden richting de statushouders over: 
verwachtingen, werkhouding, salaris, duur van het 
leertraject etc.”

“Een dedicated jobhunter die aandacht heeft voor de 
culturele verschillen en werknemersvaardigheden en 
een brug slaat tussen de werkgever en statushouder.”

“Het was heel effectief om samen met de statushou-
ders naar een sollicitatiegesprek te gaan en ook het 
aanspreekpunt te blijven voor de werkgever.”

Ten slotte noemen enkele gemeenten het verzorgen van een 
training vaktaal op de werkvloer als manier om werkgevers 
over de streep te trekken. En een van de gemeenten biedt 
werkgevers een training cultuursensitief leidinggeven.

“Niet alle werkgevers kunnen of willen de aandacht 
en tijd geven die nodig is. Vaak haken ze af op taal, 
wij kunnen in die gevallen ook een vaktaaltraining 
inzetten.”

“Goede begeleiding, gericht op het wegnemen van 
belemmeringen en ruimte geven aan het pad dat voor 
individuele statushouder nodig is om er te komen 
(maatwerk dus).”

“Verdieping en begrip voor de situatie bij de klantma-
nagers. Door iemand echt te willen begrijpen, kom je 
samen verder.”

“Aandacht! En op regelmatige basis (bijna elke week) 
contact. Dit kan zijn via app, telefoon, e-mail of fysiek 
contact. Begeleiding out of the box. Wat heeft de status-
houder nodig en dat organiseren c.q. ondersteunen.”

Intensieve begeleiding werkgever
Hand in hand met intensieve begeleiding van de statushou-
der gaat een intensieve begeleiding van werkgevers, aldus 
de gemeenten. Allereerst is het van belang dat er een goed 
netwerk van werkgevers is die bereid zijn om statushou-
ders een kans te bieden, en dat bestaande contacten in de 
regio benut worden. Meerdere gemeenten geven aan dat zij 
jobhunters (of werkcoaches) hebben die specifiek als taak 
hebben om werkgevers te interesseren voor het werken 
met statushouders: zij zoeken naar geschikte bedrijven en 
bemiddelen statushouders gericht naar deze bedrijven. 

“Een-op-een-matching. Dat wil zeggen, een speci-
fieke jobhunter voor statushouders die bedrijven 
langsgaat.”

“Het matchen van skills en vaardigheden van de  
vergunninghouder aan passende werkervarings-
plekken / vrijwilligersplekken/stages. Daarnaast 
goed gebruik maken van lokale werkgevers/orga-
nisaties die open staan voor samenwerking met 
vergunninghouders.”

“Wij hebben een goed netwerk van werkgevers 
die langere tijd samenwerken met het regionale 
Werkgever Service Punt. Zij staan open voor een doel-
groep met afstand tot de arbeidsmarkt.”

Daarnaast helpt het om werkgevers te ontzorgen en bege-
leiden. Dat kan op allerlei manieren, zoals door werkge-
vers en statushouders tijd te geven om kennis te maken 
met elkaar, bijvoorbeeld via een snuffelstage, werkbezoek 
of proefplaatsing. Gemeenten zetten diverse instrumenten 
in om werkgevers financieel te ontzorgen (bijv. loonkos-
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Aanvullend taalaanbod
Als werkzaam element benoemen gemeenten veelvuldig 
het aanbieden van extra mogelijkheden (naast de verplichte 
inburgering) om de Nederlandse taal onder de knie te 
krijgen. Via taalmaatjes, samenwerkingen met bibliothe-
ken, extra taalcursussen, taalstages et cetera. De meeste 
genoemde methode is het geven van taalcursussen speci-
fiek gericht op vaktaal/taal op de werkvloer.

“Wij hebben veel tijd ingezet op extra taal ondersteu-
ning waardoor wij gemiddeld een hoge uitstroom 
hebben van statushouders naar werk/school.”

“Extra taal, spreekvaardigheid (ROC) waarin kandi-
daten begrippen leren die nodig zijn op de werkvloer.”

“Investering in taalverhoging, zodat statushouders de 
taal eerder leren spreken.”

“Intensieve taalcursussen gericht op vakjargon.”

Voorbereidingen op werken
Gemeenten bereiden statushouders op allerlei manieren 
voor op het werken in Nederland, en zien dat dit zijn vruchten 
afwerpt. Trainingen op gebied van werknemersvaardigheden 
en sollicitatievaardigheden worden vaak genoemd. Meestal 
gaat dit om trainingen die specifiek gericht zijn op status-
houders, en gemeenten benoemen dat deze specifieke 
aanpak nodig is. Ook worden statushouders gestimuleerd 
hun VCA-certificaat te behalen, en enkele gemeenten bieden 
deze VCA-training in andere talen (Arabisch) aan.

“Specifieke trajecten voor de doelgroep onder 
andere: aandacht en begeleiding; sollicitatie-
training, maken van een CV; beroepenoriëntatie; 
werknemersvaardigheden.”

“Specifieke aanpak, bijv. aangepaste training werkne-
mersvaardigheden en VCA in Arabisch.”

Gemeenten noemen werkervaringsplekken, leerwerktra-
jecten en proefplaatsingen (en in mindere mate vrijwilli-
gerswerk) als goede methoden om statushouders voor te 
bereiden op het werken in Nederland. Zij geven daarbij aan 
dat vroeg starten met dergelijke activiteiten en deze duaal 
(dat wil zeggen: gelijktijdig met de inburgering) aanbieden, 
belangrijke werkzame elementen zijn.

“De voorbereiding d.m.v. werkervaringsplekken en 
gerichte bemiddeling naar werkgevers.”

“Vroegtijdig inzetten van werkervaringsplekken en 
vrijwilligersplekken.”

“Duale trajecten en intensieve voorbereiding in werk-
nemersvaardigheden in nauwe samenwerking met 
werkgevers met eerste maanden met behoud van 
uitkering.”

Veel gemeenten kunnen statushouders – in samenwer-
king met werkgevers – sectorspecifieke (vak)opleidings-
trajecten aanbieden. Er worden weinig goede voorbeelden 
gegeven waarin gemeenten statushouders naar een oplei-
ding in het hoger onderwijs begeleid hebben. 

“Duale trajecten bereiden een statushouder voor op 
het betaald werk. Vakopleidingen zoals heftdruk-
chauffeur opleidingen worden aangeboden.”

“Inspelen op initiatieven uit de regio: bijv.specifieke 
vakopleidingen voor statushouders in de Logistiek of 
in de bouw.”

“We hebben een traject gestart specifiek gericht op 
niet-Nederlandstaligen die werden begeleid naar 
werk in de schoonmaak. Dit verliep zeer succesvol.”

“Wij bieden entree-opleidingen en praktijkleren in de 
bouw en techniek en in de zorg. We zien dat dit ook 
erg goed werkt bij de statushouders. Veel animo en 
doorstroom naar werk of naar een hogere opleiding.”

Overige werkzame elementen
Bovenstaande werkzame elementen worden het vaakst 
benoemd. Andere elementen die gemeenten noemen zijn 
bijvoorbeeld: ketensamenwerking waaronder goede samen-
werking met de maatschappelijke begeleiding, groepsge-
richt werken (bijv. in trainingen) zodat men elkaar onderling 
kan stimuleren, statushouders motiveren tot participatie, 
aandacht voor financiële zelfredzaamheid en financiële 
gevolgen van gaan werken en specifieke aandacht voor 
empowerment en arbeidstoeleiding van vrouwelijke 
statushouders.
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In de analyses richtten we ons op het percentage statushou-
ders dat betaald werk heeft, en op het percentage dat onder-
wijs volgt. Daarbij hebben we gekeken naar:

• Verschillen tussen gemeenten die werken met dedica-
ted klantmanagers, versus gemeenten die dit niet doen;

• Verschillen tussen gemeenten naar grootte van de 
caseload van dedicated klantmanagers (gemiddelde 
caseload, op basis van voltijd baan);

• Verschillen tussen gemeenten naar het moment 
waarop zij starten met het traject van arbeidstoeleiding 
van statushouders);

• Verschillen tussen gemeenten die specifieke aandacht 
besteden aan vrouwelijke statushouders, versus 
gemeenten die dit niet doen.

4.6 Relatie tussen beleid en uitstroom naar 
werk/opleiding

We hebben onderzocht in hoeverre er statistisch significante 
verbanden zijn tussen de aanpakken voor arbeidstoeleiding 
van gemeenten en de uitstroom van statushouders naar werk 
of opleiding. Hierbij hebben we, aanvullend op de antwoor-
den van de vragenlijsten, ook gebruik gemaakt van de infor-
matie uit de Divosa Benchmark Statushouders12 In totaal zijn er 97 
gemeenten waarover informatie uit de benchmark beschik-
baar is, en die toestemming gegeven hebben voor koppe-
ling van de data uit de benchmark (over de eigen gemeente) 
aan de ingevulde antwoorden (van de eigen gemeente). We 
hebben de analyses uitgevoerd met informatie over deze 97 
gemeenten.

Interview gemeente Groningen 

Uit de Divosa Benchmark Statushouders blijkt dat in de gemeente Groningen 32% van de statushouders 
onderwijs volgt. We spraken Janneke de Lange (hoofd van de afdeling Thuisin050). Nilini Drenth en Erika 
Bruinhuis (beiden coach bij Thuisin050).

Hoe verklaart u het relatief hoge percentage onderwijsvolgende statushouders in uw gemeente?

“Onze visie is dat wij voor duurzame uitstroom gaan met voldoende toekomst. Wij vinden dat een opleiding 
met individueel maatwerk de beste route is voor de duurzame uitstroom van jongeren. Wij hebben ook korte 
lijntjes met de ROC’s. In Groningen hebben we het voordeel dat de meeste jongeren bij het ROC het inburge-
ringstraject volgen. De professionals van onze mbo-opleidingen denken daardoor automatisch al mee: kan 
deze statushouder misschien doorstromen naar een Entree- of mbo-2-opleiding? Naast die korte lijntjes is 
er een netwerk aan begeleiders nodig dat er bovenop zit en erachter aangaat, al vanaf de brede intake. Dat 
kan het verschil maken.”

Waar gaat u het komend jaar (nog meer) op inzetten als het gaat om de onderwijsroute?

“Zoals gezegd zetten we nu ook al in op het volgen van een opleiding. We vinden echt dat onderwijs de beste 
kansen biedt om te integreren en om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen. Statushouders willen dit 
ook graag. In het nieuwe stelsel willen we ook binnen de B1-route de mogelijkheid creëren om een (entree)
opleiding te volgen. 

We verwachten dat de informatie-uitwisseling en samenwerking met de opleidingen veel gemakkelijker 
wordt in het nieuwe stelsel, omdat gegevens over een school of taalcoach vooraf bekend zijn. Op die manier 
kun je ook op inburgering sturen, in plaats van alleen op participatie. We krijgen veel meer regie.”

Wat zijn uw tips voor andere gemeenten?

“Ga uit van de statushouder en de mogelijkheden die het Nederlandse onderwijssysteem biedt. Besteed veel 
aandacht aan verwachtingenmanagement: niet alles wat een statushouder wil, is in de praktijk mogelijk of 
haalbaar, al kan er soms meer dan je in eerste instantie denkt. Zorg ervoor dat je korte lijnen hebt met de 
school, de begeleiders en statushouder zelf natuurlijk. Tot slot is het belangrijk dat je genoeg personeelsca-
paciteit hebt om statushouders goed en intensief te begeleiden naar onderwijs.”
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delde percentage dat onderwijs volgt. We hebben dan ook 
geen statistisch significante verbanden gevonden tussen 
de aanpakken voor arbeidstoeleiding van gemeenten en 
de uitstroom van statushouders naar werk of opleiding. 
Dit is mogelijk te verklaren doordat achter begrippen als 
‘duale trajecten’ of ‘maatwerk’ in gemeenten enorm diverse 
praktijken schuilgaan. Daarnaast verschillen gemeenten 
ook wat betreft kenmerken van de populatie en de lokale 
arbeidsmarkt.

Op basis van de uitkomsten van de beschrijvende analyses 
zijn er geen aanwijzingen voor een (mogelijk) verband 
tussen de aanpakken voor arbeidstoeleiding van gemeen-
ten en de uitstroom van statushouders naar werk of oplei-
ding. Wanneer we steeds twee of meer groepen gemeenten 
met elkaar vergelijken – waarbij de groepen verschillen in 
aanpak voor arbeidstoeleiding – dan zien we praktisch geen 
verschillen tussen de groepen in het gemiddelde percen-
tage statushouders dat betaald werk heeft, en het gemid-
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aangeeft klantmanagers specifiek voor statushouders in te 
zetten, blijft redelijk stabiel over de jaren, alhoewel er dit jaar 
een lichte stijging te zien is (in 2020 was het 85%, in 2018 en 
2019 84%, in 2017 72%).

Grafiek 5.1 Werkt u op dit moment in de gemeente met 
klantmanagers die specifiek voor statushou-
ders werken (dedicated klantmanagers)? 
(n=291)

5.2 Verschil dedicated klantmanager versus 
reguliere klantmanager 

Aan de gemeenten die met dedicated klantmanagers 
werken, vroegen we wat deze klantmanager onder-
scheidt van reguliere klantmanagers. Het belangrijk-
ste onderscheid, aldus de gemeenten, is dat deze klant-
managers alleen of voornamelijk (in kleine gemeenten, 
als er onvoldoende statushouders zijn om de caseload 
mee te vullen) voor de doelgroep statushouders werken.  
In deze paragraaf staan we uitgebreid stil bij de werkzaam-
heden en het profiel van de dedicated klantmanager, en het 
verschil met ‘reguliere’ klantmanagers binnen de gemeenten. 

Expertise met de doelgroep
Wat de dedicated klantmanagers onderscheidt van de regu-
liere klantmanagers, aldus de gemeenten, is dat ze speci-
fieke kennis van de doelgroep hebben, en daardoor beter in 
staat zijn de benodigde begeleiding te bieden. Een belangrijk 
kenmerk is dat dedicated klantmanagers cultuursensitief 
werken. Dit betekent dat de klantmanagers kennis hebben 
over verschillende culturen, en in hun begeleiding rekening 
kunnen houden met culturele verschillen:

Ja

Nee

13%

87%

 In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Werkt de gemeente met klantmanagers die speci-
fiek voor statushouders (dedicated klantmanagers) 
werken?

• Wat onderscheidt de dedicated klantmanagers van 
reguliere klantmanagers?

• Waarom kiezen gemeenten er niet voor om met dedi-
cated klantmanagers te werken?

• Wat is de hoogte van de caseload van dedicated klant-
managers? En van reguliere klantmanagers?

In voorgaande edities van de monitor gaven gemeenten 
aan dat zij klantmanagers die specifiek voor statushouders 
werken als hét werkzame element zien in de arbeidstoelei-
ding van statushouders. De afgelopen jaren zien we steeds 
terug dat een grote meerderheid met dit type klantmanagers 
werkt. Deze zogenaamde dedicated klantmanagers bieden 
intensieve begeleiding en persoonlijke aandacht waardoor 
ze de statushouders goed leren en kennen en succesvol 
kunnen begeleiden. Om deze begeleiding te kunnen bieden, 
hebben de dedicated klantmanagers regelmatig een lage(re) 
caseload. Uit aanvullende analyses van de monitor bleek 
vorig jaar dat deze lage(re) caseload significante samenhang 
vertoont met de uitstroom van statushouders naar werk of 
een opleiding: er zijn daarmee aanwijzingen dat een lage(re) 
caseload samenhangt met een succesvolle uitstroom van 
statushouders naar werk of een opleiding.17 In deze monitor 
willen we meer te weten komen over de inzet van de dedica-
ted klantmanagers, en geven we een inkijkje in de caseload 
die zij hebben, t.o.v. reguliere18 klantmanagers.

5.1 Inzet dedicated klantmanagers

Desgevraagd geeft 87% van de gemeenten aan klantmana-
gers in dienst te hebben die specifiek voor statushouders 
werken (zogenaamde dedicated klantmanagers). De overige 
13% van de gemeenten werkt niet met dedicated klantma-
nagers voor statushouders. Het percentage gemeenten dat 

5 Dedicated klantmanagers
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“Specifiek kennis over: inburgeringstrajecten en taal-
scholen maar ook kennis over welke wegen te bewan-
delen bij DUO en IND voor o.a. verlengingen, onthef-
fingen, etc.”

Een deel van de gemeenten selecteert klantmanagers speci-
fiek op hun expertise omtrent de doelgroep. Andere gemeen-
ten geven aan dat klantmanagers deze expertise juist hebben 
kunnen opbouwen, doordát ze alleen statushouders in hun 
caseload hebben. Ook bieden sommige gemeenten trainin-
gen aan om klantmanagers verder te scholen, bijvoorbeeld in 
cultuursensitief werken: 

“De dedicated klantmanager werkt alleen met de doel-
groep statushouders en niet met andere doelgroepen, 
waardoor hun specialisme en ervaring omtrent deze 
doelgroep groeit wat de doelgroep ten goede komt.”

Breder takenpakket: integrale ondersteuning 
Een ander kenmerk dat de dedicated klantmanager onder-
scheidt, is dat hij/zij een breder takenpakket heeft dan de 
reguliere klantmanager. De klantmanager biedt veelal een 
integrale ondersteuning; hij/bij begeleidt de statushou-
der op meerdere leefgebieden en werkt nauw samen met 
andere partijen die een rol spelen in het integratieproces. 

“De dedicated klantmanager statushouders is niet 
alleen bezig met toeleiden naar arbeid, maar kijkt 
naar het brede plaatje (‘wheel of life’ noemen we dit in 
onze gemeente). Dus onderhoudt ook contact met de 
taalschool, VluchtelingenWerk en andere maatschap-
pelijke organisaties.”

“Wij werken in een team statushouders en verzorgen 
alles voor de nieuwe statushouders. Huisvesting, 
bijstandsuitkering en bijzondere bijstand, verzorgen 
vrijwilligers maatschappelijke begeleiding, er is 
speciaal een jobhunter voor statushouders, scho-
ling aanmelden en opvolgen, verzorgen en aansturen 
financieel spreekuur voor statushouders. De regu-
liere klantmanagers krijgen alleen statushouders die 
langer dan vijf jaar in Nederland zijn en verzorgen 
alleen de uitkering. Dat is het verschil.”

Gemeenten noemen als samenwerkingspartner van de klant-
manager het vaakst de partij die de maatschappelijke bege-
leiding uitvoert (in de meeste gevallen VluchtelingenWerk). 
Maar ook andere organisaties worden genoemd, zoals de 
taalschool, onderwijsinstellingen, zorginstanties, afdeling 
Wmo, (in een enkel geval) werkgevers, etc.

“Dedicated consulenten kunnen op basis van hun 
kennis van de doelgroep, meer rekening houden met 
cultureel bepaalde verschillen waardoor misver-
standen kunnen worden voorkomen. Ze werken aan 
het opbouwen van een vertrouwensband en vanuit 
hun methodische ervaring kan gerichte dienstver-
lening plaatsvinden. Door te werken met een lagere 
caseload hebben zij meer ruimte om persoonlijk 
contact te onderhouden met de statushouders.”

In hun antwoorden geven gemeenten ook enkele kenmerken 
op waarover dedicated klantmanager (dienen) te beschik-
ken, waarbij affiniteit met de doelgroep en een flinke portie 
geduld het vaakst genoemd worden. Ook zetten meerdere 
gemeenten ervaringsdeskundige klantmanagers in en/of 
klantmanagers met relevante talenkennis (bijv. Arabisch). 
Daarnaast worden doorzettingsvermogen, out-of-the-box 
denken en outreachend werken genoemd.

“Meer toegespitst op de moeilijkheden die deze doel-
groep ervaart en hier met meer begrip mee omgaan. 
Tevens meer moeite willen doen waar dat nodig is om 
de klant te helpen.”

“Dedicated klantmanagers hebben persoonlijk affini-
teit met de doelgroep en hebben kennis en vaardig-
heden ontwikkeld om goed met deze doelgroep om 
te kunnen gaan.”

“Kennis doelgroep, behoren zelf gedeeltelijk tot de 
doelgroep (spreken Turks, Berbers, Arabisch en 
Tigrina), cultuursensitief werken.”

“Specifieke kennis van en interesse in statushouders/
andere culturen. Dit is een andere manier van bena-
deren, aanpakken en communiceren. Ook de case-
load is lager.”

Daarnaast hebben deze klantmanagers expertise rondom de 
Wet inburgering en andere wet- en regelgeving waar status-
houders mee te maken hebben, en kennen zij de netwerken 
rondom statushouders. 

“Dedicated klantmanagers beschikken over kennis 
van de doelgroep statushouders, het inburgering-
stelsel en de voorzieningen die er zijn voor deze doel-
groep. Ook beschikken zij over een netwerk van orga-
nisaties en personen die met deze doelgroep werken.”
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“In de caseload van een klantmanager statushou-
ders zit meer diversiteit en deze is breder (onder 
andere qua niveau en arbeidsmogelijkheden) dan 
de caseload van een reguliere klantmanager - deze 
laatste is toegespitst op een klantgroep binnen het 
bijstandsbestand.”

“Inburgeringsconsulenten houden zich bezig met de 
statushouders met inburgeringsplicht en uitkering, 
ongeacht bemiddelbaarheid. Consulenten re-inte-
gratie houden zich bezig met uitkeringsgerechtigden 
(zonder inburgeringsplicht) die binnen 1 jaar naar 
regulier werk kunnen.”

Overigens verschilt de functietitel van de ‘dedicated klant-
manager’ per gemeente, en soms zijn er meerdere typen 
begeleiders die allemaal een deel van de begeleiding op zich 
nemen, zoals in onderstaande voorbeeld. Voor alle typen 
begeleiders geldt dat zij expertise rondom de doelgroep 
hebben, en alleen met statushouders werken. 

“We hebben 2 klantmanagers Inburgering. Zij 
verzorgen de eerste opvang met de maatschappelijke 
begeleiding en zorgen voor een scholingsaanbod. 
Daarna volgt een overdracht naar 2 klantmanagers 
werk & Inkomen Statushouders. Zij pakken het onder-
deel van de recht- en de doelmatigheid op. Binnenkort 
zullen deze 4 klantmanagers gaan werken als regis-
seurs, à la de nieuwe Wet inburgering. Zij zullen 
gezamenlijk alle taken uitvoeren ten behoeve van de 
statushouder. Het takenpakket is daardoor groter dan 
een reguliere klantmanager.”

Tot slot geven veel gemeenten aan dat de klantmanagers die 
specifiek voor statushouders werken een lagere caseload 
hebben vergeleken met reguliere klantmanagers (zie ook 
paragraaf 5.4). Hierdoor kunnen ze een intensievere begelei-
ding bieden en is er meer ruimte voor maatwerk.

“Zij hebben een kleinere caseload dan de reguliere 
consulenten vanwege de intensiteit van de doelgroep.”

“Een klantmanager statushouders heeft bij ons een 
lagere caseload zodat hij/zij meer tijd heeft voor de 
klant. “

5.3 Geen dedicated klantmanagers

We hebben de gemeenten die niet met dedicated klantma-
nagers werken gevraagd wat daar de reden voor is. Veelal 
komt dit doordat de gemeente, het team van klantmanagers 

“Zij pakken alles op (van huisvesting, inkomen, 
werk en inburgering), en zijn daarnaast ook altijd de 
procesregisseur op het moment dat er vragen spelen 
op gebied van Jeugd en Wmo. Ze werken inten-
sief samen met de maatschappelijk begeleider van 
VluchtelingenWerk. Het takenpakket van de reguliere 
consulenten werk en inkomen is smaller: proces-
regie ligt niet altijd bij de consulent werk en inkomen, 
en zij houden zich ook niet bezig met huisvesting en 
inburgering.”

Klantmanagers zijn, kortom, niet alleen gericht op het 
uitvoeren van de Participatiewet, maar hebben ook een rol 
rondom de inburgering (bijv. contacten taalscholen, uitvoer 
Participatieverklaringstraject). Daarbij benoemen diverse 
gemeenten dat klantmanagers nu al (deels) gaan werken 
vanuit de geest van de nieuwe inburgeringswet, waarbij 
zowel de regie op inburgering als participatie bij de gemeente 
ligt. 

“We werken volgens de richtlijnen van de nieuwe Wet 
inburgering en voeren hier regie op.”

In hun regiefunctie onderhouden klantmanagers contacten 
met alle betrokken instanties en zijn gedurende langere tijd 
het vaste aanspreekpunt (bijv. 3 of 5 jaar) voor de status-
houder. Ook spelen klantmanagers soms een rol bij nazorg, 
blijkt uit de antwoorden van gemeenten:

“De consulent heeft alleen vergunninghouders in 
de caseload. Er is geen wisseling van consulent op 
het moment dat iemand gaat werken of binnen de 
gemeente verhuist. De vaste consulent blijft maxi-
maal 5 jaar betrokken bij de vergunninghouder, ook 
voor nazorg, bijzondere bijstand, inburgering of 
andere zaken die zich voordoen.”

“Zij begeleiden klant van begin tot einde en nemen 
ook de zorg en financiële trajecten onder hun hoede.”

Naast een breder takenpakket bedienen de klantmanagers 
een bredere doelgroep dan de reguliere consulenten. In 
de caseload van de dedicated klantmanager zitten status-
houders wiens afstand tot de arbeidsmarkt onderling sterk 
verschilt, waar reguliere klantmanagers bijvoorbeeld alleen 
mensen met een korte of mensen met een lange afstand tot 
de arbeidsmarkt begeleiden:
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“Betrokkenheid gemeente bij statushouders 
vanuit huidige wetgeving is voornamelijk vanuit de 
Participatiewet. Wel is hierbij sprake van een inte-
grale werkwijze waarbij de wijkteamconsulenten alle 
domeinen van de zelfredzaamheidsmatrix in beeld 
brengen en op grond daarvan bepalen welke even-
tuele begeleiding nodig is. Bij de inrichting van het 
nieuwe stelsel wordt waarschijnlijk wel overgaan naar 
dedicated klantmanagers.”

“We hanteren vooralsnog een generieke aanpak en 
daar waar nodig bieden we extra ondersteuning. Zo 
hebben we nu al tolken in dienst en bieden we aange-
paste trajecten gericht op werk. Ons voornemen is 
om specifiek voor inburgeraars specialisme in de 
hele cliëntlijn toe te voegen. Ter voorbereiding op de 
nieuwe Wet starten we hier in 2021 mee.”

5.4 Caseload van de klantmanagers

Het aantal bijstandsgerechtigde klanten dat klantmanagers 
tegelijk begeleiden, wordt de caseload genoemd. Zoals we 
hierboven al noemden, schatten veel gemeenten in dat de 
begeleiding van statushouders meer tijd dan gemiddeld 
kost. Een lage(re) caseload zou hier meer mogelijkheden 
voor bieden, aldus de gemeenten. Ook de resultaten van de 
monitor 2021 wijzen in die richting: uit aanvullende analyses 
bleek vorig jaar dat een lage(re) caseload significante 
samenhang vertoont met de uitstroom van statushouders 
naar werk of een opleiding: er zijn daarmee aanwijzingen 
dat een lage(re) caseload samenhangt met een succesvolle 
uitstroom van statushouders naar werk of een opleiding.17 

Gemeenten hebben behoefte aan handvatten om de het 
werkpakket van dedicated klantmanagers vorm te kunnen 
geven, ook met het oog op de nieuwe inburgeringswet 
waarin gemeenten de regie over zowel inburgering als parti-
cipatie krijgen. In 2021 doet Kennisplatform Integratie & 
Samenleving hier aanvullend onderzoek naar. De hoofdvraag 
van dit onderzoek is: “Welke randvoorwaarden/condities 
moeten geregeld worden om te zorgen dat de dedicated 
klantmanager zo effectief en efficiënt mogelijk status-
houders kan begeleiden richting werk?” Een van die rand-
voorwaarden is de hoogte van de caseload. Over de ideale 
hoogte van de caseload bestaat geen consensus, en wat 
hierin mogelijk is, zal sterk afhangen van andere randvoor-
waarden zoals het takenpakket, de onderlinge verdeling van 
werkzaamheden, administratieve belasting et cetera. Dat is 
terug te zien in de variatie van caseloads tussen gemeen-

en/of het aantal statushouders in de gemeente te klein is. 
De gemeenten willen dat in zo’n geval, verschillende klant-
managers ervaring hebben met de doelgroep, zodat op het 
moment dat een klantmanager uitvalt niet direct alle kennis 
verloren gaat.

“Wij zijn een kleine gemeente. We hebben twee 
gespreksvoerders die het bijstandsbestand te woord 
staan.”

“Omdat we een kleine gemeente zijn, hebben we 
ervoor gekozen dat klantmanagers de caseload van 
statushouders onder elkaar verdelen. Zodat ieder 
feeling met de statushouders houdt. Ook voorkomen 
we hiermee het probleem dat bij afwezigheid/ziekte 
van de dedicated klantmanager de minder ervaren 
klantmanagers de statushouders alsnog moeten 
oppakken.”

“De aantallen zijn hiervoor te klein om continuïteit van 
inzet te kunnen waarborgen.”

Daarnaast geven enkele gemeenten aan dat er binnen de 
gemeente alleen met generalisten gewerkt wordt, en er geen 
doelgroepenbeleid is. Dit beleid staat veelal niet vast, maar 
verandert over de loop der jaren: zo zijn er verschillende 
gemeenten die aangeven dat er wel dedicated klantmana-
gers waren, maar dat daar door een recente beleidswisse-
ling gestopt is met werken met specialisten: 

“Omdat wij voor iedere klant maatwerk leveren en 
geen doelgroepenbeleid hebben.”

“Deze werkwijze is eind 2019 stopgezet door de toen-
malige leiding van de uitvoering. Het idee was om 
niet meer met specialisten voor aparte doelgroepen 
te werken maar met generalisten. Ondanks het feit 
dat ons project met twee dedicated ‘klantmanagers 
statushouders’ heel succesvol was.”

Ten slotte zeggen enkele gemeenten dat ze van plan zijn om 
binnen het nieuwe inburgeringsstelsel wel met dedicated 
klantmanagers te gaan werken: 
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hebben gemiddeld genomen een caseload die een derde 
lager is dan die van reguliere klantmanagers gemiddeld 76 
versus 99 klanten). Als we de resultaten nader bekijken, 
dan is te zien dat in 70% van de gevallen de caseload van 
de dedicated klantmanager lager is dan de caseload van 
de ‘reguliere’ klantmanager. In een kwart van de gemeen-
ten (26%) zijn beide caseloads gelijk aan elkaar, en in 4% 
van de gemeenten is juist de reguliere caseload lager dan 
de caseload van de klantmanager die specifiek met/voor 
statushouders werkt. In tabel 5.2 is de variatie te zien in de 
caseloads van dedicated klantmanagers en reguliere klant-
managers. Ook in deze tabel is te zien dat de caseload van 
klantmanagers die statushouders begeleiden, beduidend 
lager ligt dan de caseload van ‘reguliere’ klantmanagers.

Tabel 5.2 Wat is de gemiddelde caseload van dedicated 
klantmanagers (n=230) en van reguliere klant-
managers binnen de gemeente? (n=247)

%gemeenten met 
klantmanager 
statushouders met 
deze caseload

%gemeenten met 
'reguliere' klant-
manager met deze 
caseload

Caseload t/m 50 22% 8%

Caseload 51-75 33% 22%

Caseload 76-100 34% 37%

Caseload 101-150 6% 23%

Caseload 151-200 5% 7%

Caseload hoger dan 200 0% 3%

ten: dit kan – voor reguliere klantmanagers – variëren van 
45 klanten tot meer dan 200 klanten bij een fulltime dienst-
verband.19 Dit geldt ook voor de dedicated klantmanagers 
die volgens de gemeenten met een lage caseload werken. 
In de ene gemeente betekent dit 50 statushouders per fte, 
in de andere gemeente zijn dit 80 statushouders (Razenberg 
et. al. 2020).

Gemiddelde caseload
Om iets meer inzicht te krijgen in de caseload van dedica-
ted klantmanagers hebben we gemeenten gevraagd wat 
hun gemiddelde caseload is, en wat de gemiddelde caseload 
van ‘reguliere’ klantmanagers is. De gepresenteerde cijfers 
geven een indicatie, ze dienen met de nodige voorzichtig-
heid geïnterpreteerd te worden. Een caseload alleen zegt 
nog weinig over de workload en het takenpakket van de 
klantmanagers. En alhoewel we de gemeenten vroegen om 
het aantal klanten per fulltime fte aan te geven, is dit niet 
door alle respondenten eenduidig ingevuld, zo zien we in de 
antwoorden. In sommige gemeenten betreft de caseload-
hoogte uitkeringsdossiers, waarbij er dus meerdere mensen 
(bijv. In geval van een echtpaar) in een caseloaddossier 
zitten. Daarnaast bestaat dé reguliere klantmanager niet, en 
varieert de caseload van alle klantmanagers, afhankelijk van 
de doelgroep die ze bedienen.

Dat gezegd hebbende, blijkt uit de antwoorden van de 
gemeenten dat over de hele linie beschouwd klantmana-
gers die voor statushouders werken over het algemeen 
een lagere caseload hebben dan ‘reguliere’ klantmanagers. 
Klantmanagers die specifiek voor statushouders werken, 
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Grafiek 6.1 Besteedt uw gemeente specifieke aandacht 
aan de arbeidstoeleiding van vrouwelijke 
statushouders? (n=289)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 1,7 antwoorden.

De andere gemeenten besteden wel op een of andere manier 
specifieke aandacht aan de arbeidstoeleiding van vrouwen, 
waarbij het vaakst wordt genoemd dat de gemeente, in het 
geval van een echtpaar, meestal zowel de man als vrouw 
richting werk begeleid. Dit gebeurt in bijna de helft van de 
gemeenten (46%). En in 37% van de gemeenten spreken de 
klantmanagers de man en vrouw (van een echtpaar) apart 
over hun wensen, belemmeringen en mogelijkheden met 
betrekking tot participatie. Toch zet een stuk minder gemeen-
ten de begeleiding van de vrouw door, op het moment dat 
haar gezin geen bijstandsuitkering meer ontvangt (omdat 
de man werk gevonden heeft): dit gebeurt in 11% van de 
gemeenten. 
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46%
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Anders, namelijk…

Ja, onze klantmanagers worden
getraind in gendersensitief werken

Nee, onze gemeente besteedt geen
specifieke aandacht aan de arbeids-

toeleiding van vrouwelijke
statushouders

Ja, in het geval van een echtpaar
spreken onze klantmanagers man en

vrouw apart over hun wensen,
belemmeringen en mogelijkheden

m.b.t. participatie

Ja, in het geval van een echtpaar,
begeleiden onze klantmanagers in de

meeste gevallen zowel de man als
vrouw richting werk

Ja, de begeleiding van vrouwen
wordt voortgezet, ook op het
moment dat haar gezin geen

bijstandsuitkering meer ontvangt
(omdat de man werk gevonden heeft)

Ja, wij hebben specifieke trajecten die
zich richten op de arbeidstoeleiding

van vrouwen (bv. een empowerment-
traject of sollicitatiecursus)

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Besteden gemeenten (specifieke) aandacht aan vrou-
welijke statushouders?

• Bieden gemeenten statushouders nog begeleiding 
wanneer zij een betaalde baan hebben gevonden (en 
uit de uitkering zijn gestroomd)? 

• Wanneer krijgen statushouders, die bemiddeld zijn 
naar werk maar hun baan verliezen, opnieuw begelei-
ding georganiseerd vanuit de gemeente?

• Hoe ziet de begeleiding eruit die gemeenten bieden aan 
statushouders die hun baan hebben verloren?

6.1 Arbeidstoeleiding vrouwelijke 
statushouders

In eerdere edities van deze monitor is gebleken dat vrou-
welijke statushouders, met name nareizigers, minder goed 
in beeld zijn bij gemeenten en minder (snel) ondersteuning 
krijgen (Razenberg et. al. 2018). Een andere belemmering 
voor participatie op de arbeidsmarkt is dat de vrouwen (en 
mannen) veelal uit landen komen waar traditionele gender-
verhoudingen dominant zijn. Deze twee typen belemmerin-
gen versterken elkaar onbedoeld. Als er vanuit gemeenten 
en in arbeidstoeleiding geen onderscheid gemaakt wordt in 
sekse, zorgt dit voor ongelijke uitkomsten tussen mannen 
en vrouwen, ten nadele van de arbeidsmarktpositie van de 
vrouw. Dit blijkt uit onderzoek van Kennisplatform Integratie 
& Samenleving (Razenberg et. al. 2018). Wij vroegen 
gemeenten daarom of zij specifieke aandacht besteden aan 
de arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. Een 
derde van de gemeenten (34%) geeft aan dit niet te doen (zie 
grafiek 6.1). 

6 Begeleiding en nazorg
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6.2 Begeleiding tijdens en na het werk

Wij vroegen gemeenten of zij statushouders die een betaalde 
baan hebben gevonden en geen uitkering meer ontvangen, 
nog begeleiding bieden (zie grafiek 6.2). Dit gebeurt in drie-
kwart van de gemeenten (76%). Van de gemeenten geeft 
45% aan dat deze begeleiding indien gewenst nog enige tijd 
voortgezet kan worden en een derde van de gemeenten (32%) 
zet de begeleiding altijd nog enige tijd door. Vergeleken met 
2020, zien we hier een verschuiving optreden van het indien 
gewenst begeleiden van statushouders naar het stan-
daard (in alle gevallen) bieden van deze begeleiding (in 2020 
bood 58% de begeleiding indien gewenst, en 25% van de 
gemeenten bood deze begeleiding altijd aan). Desgevraagd 
geven de gemeenten die de begeleiding altijd bieden aan 
dat deze het vaakst drie of zes maanden wordt voortge-
zet. Gemiddeld genomen wordt de begeleiding 5 maanden 
voortgezet. In enkele gemeenten wordt de begeleiding nog 
een jaar voortgezet, en in een enkele gemeente twee jaar.  
In een kwart van de gemeenten (23%) stopt de begeleiding 
zodra de statushouder geen uitkering meer ontvangt.

Grafiek 6.2 Wanneer een statushouder een betaalde baan 
heeft gevonden en geen uitkering meer nodig 
is, stopt dan de begeleiding door de 
gemeente?
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Ja, de begeleiding stopt zodra men
geen uitkering meer krijgt

2020 (n=235) 2021 (n=290)

In de antwoorden van gemeenten zien we een sterke afname 
in begeleiding van vrouwelijke statushouders ten opzichte 
van voorgaande jaren. Zo gaf in 2019 69% van de gemeen-
ten aan de arbeidstoeleiding meestal op beide partners te 
richten, en dit jaar geeft 47% van de gemeenten dit aan. En in 
2020 vroegen we of gemeenten de niet-werkende partners 
(dus niet specifiek vrouwelijke niet-werkende partners) 
nog ondersteuning gericht op arbeidstoeleiding biedt, op 
het moment dat zijn/haar partner een betaalde baan heeft 
gevonden. Precies de helft van de gemeenten (50%) gaf 
aan deze ondersteuning aan te bieden. Nu is dat 11%, met 
als verschil dat we dit jaar alleen naar de vrouwelijke niet 
werkende partner vroegen, en in 2020 naar de niet werkende 
partner. Een verklaring voor dit verschil kan erin liggen, dat 
gemeenten vorig jaar al aangaven dat deze begeleiding vaak 
het reguliere nugger-aanbod20 betreft, en dat dit vraagge-
stuurd en vrijwillig is. In de praktijk maakten statushouders 
er (zeer) weinig gebruik van, aldus de gemeenten. Dat is 
terug te zien in de antwoorden van dit jaar. 

In 27% van de gemeenten bestaan specifieke trajecten die 
zich richten op de arbeidstoeleiding van vrouwen. Daaronder 
vallen bijvoorbeeld de pilotprojecten die gemeenten in het 
kader van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering 
uitvoer(d)en (zie kader). Ook bieden een aantal gemeenten 
empowermenttrainingen aan. Eén gemeenten noemt speci-
fiek autotheorielessen. En enkele gemeenten zeggen dat op 
basis van maatwerk bepaald wordt wat, en of er iets nodig is:

“Af en toe hebben we apart trajecten ingekocht voor 
vrouwen. We doen dat alleen als we inschatten dat dit 
nodig is en bijdraagt.”

In 3% van de gemeenten worden klantmanagers getraind op 
cultuursensitief werken, in de andere gemeenten niet. Een 
gemeente geeft aan dat de mate waarin er aandacht is voor 
de arbeidspositie van de vrouw, afhankelijk is van het belang 
dat de klantmanager eraan hecht; dit kan per klantmanager 
verschillen.

Meer lezen over de arbeidstoeleiding van   
vrouwelijke statushouders?

Binnen het Pilotprogramma Veranderopgave 
Inburgering konden gemeenten werkzame 
elementen en bouwstenen ontdekken binnen de 
verschillende onderdelen van de nieuwe inburge-
ringswet. De pilot Arbeidstoeleiding Vrouwelijke 
Statushouders en Gezinsmigranten was specifiek 
gericht op vrouwelijke nieuwkomers, omdat hun 
arbeidsmarktpositie achterblijft vergeleken met 
mannelijke nieuwkomers. De werkwijzen en resul-
taten van deze pilots zijn hier te vinden. 
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Grafiek 6.4 Hoe ziet de begeleiding eruit die uw gemeente 
biedt aan statushouders die hun baan hebben 
verloren? (n=290)

Van de gemeenten heeft 22% de optie ‘anders, namelijk’ 
aangevinkt. Deze gemeenten geven met name aan dat het 
maatwerk is of een statushouder weer bij de dedicated 
klantmanager terechtkomt: dit wordt per individueel geval 
bekeken en besloten. Deze keuze is o.a. afhankelijk van de 
periode waarin men aan het werk is geweest, het taalniveau 
en de mate van zelfredzaamheid:

“Is afhankelijk van de tijd dat men aan het werk is 
geweest en in hoeverre iemand is geïntegreerd. Bij 
een korte periode gaan dedicated klantmanagers er 
mee aan de slag. In de andere gevallen gaat hij/zij 
naar de reguliere ondersteuning.”

Enkele gemeenten maken een onderscheid tussen inbur-
geringsplichtige en niet inburgeringsplichtig statushouders, 
waarbij degenen die nog niet zijn ingeburgerd (weer) bege-
leiding vanuit de dedicated klantmanager krijgen:

“Zolang zij inburgeringsplichtig zijn, krijgen ze bege-
leiding specifiek gericht op statushouders.”

Dit is ondersteuning die specifiek gericht
is op statushouders (bv. via een team
van dedicated klantmanagers)

Dit is reguliere ondersteuning vanuit
de Participatiewet, gelijk aan de onder-
steuning voor andere bijstands-
gerechtigden

Anders, namelijk…

22%

50%

28%

6.3 Begeleiding bij verlies van werk

Dit jaar vroegen we voor het eerst hoe statushouders die 
hun baan weer verliezen, begeleid worden, en wat de rol van 
gemeenten hierin is. Begeleiden gemeenten statushouders 
direct als zij hun baan verliezen, ook als ze op dat moment 
aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering (en daarmee 
onder het UWV en niet onder de gemeente vallen)? En 
komen statushouders die hun werk verliezen, (uiteindelijk) 
weer terecht bij de dedicated klantmanager, of krijgen zij een 
‘reguliere’ klantmanager?

Desgevraagd geeft een kwart van de gemeenten (25%) aan 
statushouders direct weer zelf te gaan begeleiden, ook als 
zij op dat moment (nog) aanspraak kunnen maken op een 
WW-uitkering. De overige driekwart van de gemeenten geeft 
aan dat zij statushouders die hun baan verliezen weer gaan 
begeleiden op het moment dat zij een bijstandsuitkering 
ontvangen (zie grafiek 6.3). 

Grafiek 6.3 Wanneer krijgen statushouders, die bemiddeld 
zijn naar werk maar hun baan verliezen, 
opnieuw begeleiding georganiseerd vanuit de 
gemeente? (n=289)

We vroegen gemeenten vervolgens hoe de gemeentelijke 
begeleiding aan statushouders die hun baan verloren hebben, 
eruitziet. De helft van de gemeenten geeft aan dat statushou-
ders die hun baan hebben verloren, specifieke ondersteuning 
krijgen via een team van dedicated klantmanagers (50%, zie 
grafiek 6.4). In 28% van de gemeenten krijgen deze status-
houders reguliere ondersteuning vanuit de Participatiewet, 
gelijk aan de ondersteuning voor andere bijstandsgerech-
tigden. Kortom, niet alle statushouders komen terug bij de 
dedicated klantmanager op het moment dat zij hun baan 
weer verliezen (in 87% van de gemeenten werken dergelijke 
dedicated klantmanagers voor statushouders).

Direct. Ook als zij op dat moment 
(nog) aanspraak kunnen maken op
een WW-uitkering

Op het moment dat zij (weer) een
bijstandsuitkering ontvangen

25%

75%
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Grafiek 7.1 Hebben statushouders in uw gemeente 
vergeleken met andere werknemers vaker of 
minder vaak hun baan verloren, als gevolg van 
de coronacrisis? (n=289)

7.2 Impact coronacrisis op de 
arbeidstoeleiding

De coronacrisis heeft op verschillende manier impact 
(gehad) op de arbeidstoeleiding van statushouders in 
gemeenten (zie grafiek 7.2). Het vaakst noemen gemeenten 
dat er minder werkervaringsplekken, stages en vrijwilligers-
plekken beschikbaar zijn voor statushouder: dit is in 72% van 
de gemeenten het geval. Ook al geplande werkervarings-
plekken, stages en vrijwilligersplekken gingen in 29% van de 
gemeenten niet door. Ook waren er minder betaalde banen 
beschikbaar, aldus 36% van de gemeenten. De mogelijkhe-
den om te participeren zijn daarmee sterk afgenomen. 
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In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Hebben statushouders door de coronacrisis vaker hun 
werk verloren, vergeleken met andere werknemers?

• Wat is de impact van corona (geweest) op de arbeid-
stoeleiding van statushouders in de gemeenten?

• Zijn er positieve gevolgen geweest van de coronacri-
sis op de arbeidstoeleiding van statushouders in de 
gemeenten?

Op het moment dat de vragenlijst uitstond bij gemeenten, 
had Nederland een jaar te maken met de gevolgen van de 
coronacrisis, waaronder de diverse lockdowns. Omdat de 
arbeidstoeleiding van statushouders niet los te zien is van 
coronacrisis, hebben we hier enkele vragen over opgeno-
men, die we in dit hoofdstuk bespreken.

7.1 Werkloosheid coronacrisis

Wij vroegen gemeenten of statushouders, vergeleken met 
andere werknemers, vaker of minder vaak hun baan verloren 
als gevolg van de coronacrisis. Ongeveer de helft van de 
gemeenten (48%) geeft aan dat het onbekend is of status-
houders vergeleken met andere werknemers vaker of minder 
vaak hun baan zijn verloren, als gevolg van de crisis. Een 
op de vijf de gemeenten (21%) geeft aan dat statushouders 
vaker (19%) of veel vaker (2%) hun baan hebben verloren. 
Een kwart van de gemeenten zegt geen verschil te merken 
tussen statushouders en andere werknemers. 4% van de 
gemeenten stelt dat statushouders minder vaak hun baan 
verloren, en 2% stelt dat in hun gemeente statushouders hun 
werk niet verloren hebben (zie grafiek 7.1).21 

7 Impact van de 
coronacrisis
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“Doordat het taalonderwijs stil heeft gelegen is de taal 
erg achteruitgegaan. Dit zorgt ervoor dat een traject 
richting onderwijs of werk niet of minder snel door-
gang kan vinden.”

In sommige gemeenten is nog niet duidelijk wat de impact 
van de coronacrisis is geweest. Een gemeente geeft aan 
dat de impact waarschijnlijk in de loop van 2021 inzichtelijk 
wordt:

“In 2020 nog geen effect, verwacht wordt een effect 
in dit jaar, omdat er vorig jaar minder begeleiding is 
geweest voor voorbereiding op de arbeidsmarkt. 
Mensen die al een plek ergens hadden, konden blijven, 
nieuwe plekken starten was een probleem.”

7.3 Positieve gevolgen coronacrisis

Desgevraagd geeft driekwart van de deelnemende gemeen-
ten (74%) aan dat er geen positieve gevolgen zijn geweest 
van de coronacrisis op de arbeidstoeleiding van statushou-
ders. Een kwart van de gemeenten (26%) heeft toch positieve 
gevolgen waargenomen als gevolg van de coronacrisis (zie 
grafiek 7.3). 

Grafiek 7.3 Zijn er positieve gevolgen geweest van de 
coronacrisis op de arbeidstoeleiding van 
statushouders in uw gemeente? (n=289)

Het belangrijkste positieve effect blijkt de versterking van 
de digitale vaardigheden van statushouders enerzijds en 
de versterking van het digitale aanbod bij de gemeente 
anderzijds. In sommige gevallen worden er speciale online 
cursussen aangeboden; zo zijn statushouders zelf in staat 
om in ‘actie’ te komen achter de computer, bijvoorbeeld door 
thuis aan de slag te gaan om werknemers- en sollicitatie-
vaardigheden bij te spijkeren. Ook blijken veel statushouders 
veel zelfstandiger te zijn dan ze zelf hadden gedacht zonder 
intensief ondersteunend aanbod. 

Ja
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Grafiek 7.2 Wat is de impact van corona (geweest) op de 
arbeidstoeleiding van statushouders in uw 
gemeente? (n=289)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
respondenten 2,7 antwoorden.

De coronacrisis had ook veel impact op trainingen en 
cursussen: in 65% van de gemeenten gingen groepsactivitei-
ten (zoals een sollicitatietraining) niet door. Ook de een-op-
-een-begeleiding verliep moeizamer: een groot aandeel van 
de gemeenten (45%) geeft aan dat klantmanagers minder 
contact hadden met, en zicht op de statushouders in hun 
caseload. 

Een op de tien gemeenten gaf aan dat de samenwerking 
met de ketenpartners moeizamer verliep als gevolg van de 
coronacrisis en slechts 5% van de gemeenten gaf aan dat er 
minder tijd/budget over was om statushouders te begelei-
den door de hoge(re) instroom van bijstandsgerechtigden. 

11% van de gemeenten noemen nog andere redenen 
waardoor de arbeidstoeleiding moeizamer verliep. Meerdere 
gemeenten geven aan dat het taalniveau van statushou-
ders achteruitging, of dat men de taal minder snel leerde. 
Daardoor konden soms (vervolg)trajecten (nog) niet ingezet 
worden. Een van de gemeenten zegt hierover het volgende:
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Ten slotte geeft een van de gemeenten aan dat het persoon-
lijke contact gericht op welbevinden is geïntensiveerd als 
gevolg van de coronacrisis: 

“We hebben op een andere manier en persoonlijker 
contact, meer gericht op het welbevinden en niet 
direct op arbeidstoeleiding, afgelopen jaar. Bij de 
statushouders zorgt dit voor een stuk dankbaarheid 
dat wij ze niet vergeten zijn oog voor ze te hebben en 
houden.”

“Met een tip of telefoonnummer gingen ze zelf aan de 
slag en konden van alles zelf regelen.”

Andere positieve effecten van de coronacrisis zijn volgens 
gemeenten de nieuwe baankansen, bijvoorbeeld in de 
bezorging. Een enkele gemeente zegt zelfs dat werkgevers 
eerder geneigd waren om statushouders aan te nemen, 
doordat er door de dichte grenzen minder werkverkeer was 
vanuit Midden- en Oost-Europa. Een andere gemeente zegt 
hierover dat er ook minder nieuwe instroom was van status-
houders, waardoor er binnen de gemeente de capaciteit 
ontstond om het huidige bestand te begeleiden naar werk 
of participatie.
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Ook zetten gemeenten activiteiten in die gericht zijn op taal-
verwerving, om statushouders te helpen hun inburgerings-
examen alsnog te behalen: zo biedt 24% van de gemeenten 
taallessen aan in de vorm van (examen)training voor inburge-
ringsplichtige statushouders die nog enkele examenonder-
delen moeten afronden om alsnog aan de inburgeringsplicht 
te kunnen voldoen. 22% van de gemeenten adviseert over 
vervolgstappen in het taalverwervingsproces (waarbij ook 
participatie betrokken kan worden). Het minst vaak richten 
gemeenten zich op het ondersteunen bij de inschrijving van 
de examenonderdelen (10%).

Een groep gemeenten geeft ook nog aan op andere manieren 
bezig te zijn met de ondersteuning van de ELIP-groep. Een 
groot deel zegt dat de plannen voor de ELIP-groep nog volop 
in ontwikkeling zijn, waarbij er veel wordt samengewerkt met 
de taalaanbieders, VluchtelingenWerk of begeleiders vanuit 
andere externe organisaties. In sommige gevallen is er extra 
aandacht voor modules zelfredzaamheid.

We vroegen gemeenten of zij zelf lessen hebben geleerd 
uit (een van) deze pilots en of zij deze al toepassen binnen 
de gemeentelijke praktijk. Ruim een derde (36%) van de 
gemeenten zegt dat dit nog niet het geval is; een kleine twee 
derde (64%) heeft wel lessen geleerd en/of toegepast uit de 
pilots.

In de toelichtingen zien we dat een flink deel van de gemeente 
aangeeft zelf betrokken te zijn bij een of meerdere pilots, of 
gebruikmaakt van de ervaringen van pilotgemeenten in de 
eigen regio.

Het tweede deel van de monitor gaat om de voorbereidin-
gen op de nieuwe Wet inburgering, die naar verwachting op 1 
januari 2022 in werking zal treden. In de monitor stelden we 
verder vragen over de ervaringen met (regionale) samenwer-
king, de plannen voor de nieuwe leerroutes en ten slotte over 
ontzorgen, gezinsmigranten en de nieuwe Wet inburgering 
als lerend stelsel. 

8.1 Op weg naar de nieuwe inburgeringswet

Een deel van de statushouders loopt tegen het einde van hun 
inburgeringstermijn en het maximale bedrag dat zij kunnen 
lenen aan. Deze groep wordt de ELIP-groep genoemd: Einde 
Lening nog Inburgeringsplichtig. Sinds juni 2020 hebben 
gemeenten de mogelijkheid om de basis van gegevens 
vanuit DUO zelfstandig inzicht te krijgen in de omvang van 
de ELIP-doelgroep in de eigen gemeente.

We vroegen gemeenten welk aanbod zij bieden of van 
plan zijn te bieden aan deze ELIP-groep. Een kwart van de 
gemeenten (26%) heeft geen aanbod voor deze groep en 
heeft hier ook (nog) geen plannen voor. 2% van de gemeen-
ten geeft aan geen mensen te hebben die onder deze doel-
groep vallen. De andere gemeenten zijn wel op een manier 
met/voor deze groep inburgeringsplichtigen bezig (op het 
meetmoment maart/april 2021). 

28% van de gemeenten laat DUO een brief sturen met een 
uitnodiging voor contact met een klantmanager. Een derde 
van de respondenten (31%) zegt te onderzoeken wat de 
reden is van waarom iemand (bijna) aan het einde van de 
lening is zonder de inburgering af te ronden. In 29% van de 
gemeenten wordt een intakegesprek gepland om te onder-
zoeken welk type begeleiding nodig is. In sommige gevallen 
worden hier ook de dedicated klantmanagers weer voor 
ingezet. 

8 Samenvatting deel 2: 
voorbereiding op de 
nieuwe Wet inburgering
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Desgevraagd geven zes op de tien gemeenten (59%) aan 
dat zij werkgevers niet betrekken bij de ontwikkeling en 
inrichting van de leerroutes in de gemeente/regio. 35% van 
de gemeenten werkt op dit moment al samen met werkge-
vers rondom de ontwikkeling en inrichting van de leerrou-
tes en 7% geeft aan hier plannen voor te (gaan) maken. Uit 
de toelichting blijkt dat de samenwerking veelal nog in een 
vroeg stadium is. Veel gemeenten zeggen werkgevers te 
betrekken via het Werkgeversservicepunt, maar op welke 
manier is onduidelijk.

8.3 Invulling participatie in B1-route en 
Z-route

In het nieuwe inburgeringsstelsel leren inburgeraars de taal 
en ontplooien zij tegelijkertijd participatieactiviteiten. Wij 
vroegen hoe gemeenten de participatiecomponent binnen de 
B1-route en de Z-route gaan vormgeven. Voor de B1-route 
verwachten de meeste gemeenten (78%) dat inburgeraars 
voornamelijk op een stage of werkervaringsplek terecht 
zullen komen. 42% van de gemeenten heeft ook de optie vrij-
willigerswerk bij een maatschappelijke organisatie ingevuld 
en 35% van de gemeenten verwacht dat betaalde banen een 
plek is waar inburgeraars terecht zullen komen in de B1-route. 
Het volgen van een training of cursus of het volgen van een 
formele opleiding zal naar verwachting van de gemeen-
ten minder vaak voorkomen. Voor de Z-route verwachten 
gemeenten de meeste inburgeraars bij vrijwilligerswerk bij 
maatschappelijke organisaties (66%) en ongeveer de helft 
(54%) van de gemeenten verwacht dat activiteiten gericht op 
het versterken van de zelfredzaamheid belangrijk zullen zijn 
voor de participatiecomponent. Ook verwacht 29% van de 
gemeenten dat de participatiecomponent zal worden vorm-
gegeven via beschut werk/SW-bedrijven en 20% verwacht 
dat inburgeraars op een stage of werkgeversplek aan de slag 
zullen gaan. 

Ook werd er gevraagd of de gemeenten binnen de B1-route 
entree-trajecten (mbo niveau 1) aan gaan bieden aan inbur-
geraars. Het grootste deel van de gemeenten (61%) heeft 
hier nog geen beslissing over genomen, bijna een derde van 
de gemeenten (30%) geeft aan dit te gaan doen en 9% van 
de gemeenten zegt dit niet aan te gaan bieden. Een deel van 
de gemeenten die dit aan gaat bieden geeft aan dat ze dit 
momenteel al aanbieden en dit willen voorzetten vanwege 
het succes. Ook geven gemeenten aan dat zij (jonge) 
statushouders een kans willen geven zich te ontwikkelen 
via onderwijs, ook als ze niet in aanmerking komen voor de 
Onderwijsroute.

8.2 Ervaringen met (regionale) 
samenwerking

Met uitzondering van twee gemeenten geven alle gemeen-
ten aan samen te werken in de regio om de nieuwe inburge-
ringswet vorm te geven. Er wordt op verschillende manieren 
samengewerkt. Ook werkt een groot deel van de gemeen-
ten (90%) werkt samen op inkoop door gezamenlijk aan te 
besteden en een groot deel (78%) werkt samen op de (voor-
bereiding op) de uitvoering (bijv. op de Brede intake, de bege-
leiding, het ontzorgen). Bij een deel van de gemeenten (65%) 
is er ook sprake van samenwerking op beleidsniveau. 

Wij vroegen gemeenten vervolgens naar de voordelen van 
regionale samenwerking. De belangrijkste voordelen zijn 
volgens de bevraagde gemeenten het voldoende kunnen 
realiseren van volume binnen de leerroutes (68%) en het delen 
van kennis, expertise en ervaringen (62%). In de toelichting 
stellen veel gemeenten dat zij een kleine(re) gemeente zijn, 
waardoor regionale samenwerking nuttig is. Ook de kwali-
teit van het inburgeringsaanbod en het willen leveren van 
maatwerk worden genoemd als reden om samen te werken. 

We hebben gemeenten verder gevraagd naar de knelpun-
ten van de regionale samenwerking. Veel gemeenten geven 
aan vooral voordelen te zien bij regionale samenwerking, of 
merken op dat samenwerken nu eenmaal uitdagingen met 
zich meebrengt, zoals het meer en vaker overleggen en 
afstemmen. Zo zegt 43% van de gemeenten dat de besluit-
vorming lang(er) duurt en vindt ruim een derde (37%) dat 
regionale samenwerking kan leiden tot lange(re) reisafstan-
den en hogere reiskosten voor inburgeraars. Uit de toelich-
tingen bij de antwoorden op de vraag naar knelpunten is het 
meest genoemd dat gemeenten worstelen met het realise-
ren van voldoende volume binnen de leerroutes.

Een van de pijlers van het nieuwe inburgeringstelsel is dat 
de inburgering van nieuwkomers zo vroeg mogelijk start. Wij 
vroegen op welk moment en op welke manier de gemeen-
ten statushouders willen gaan begeleiden binnen het nieuwe 
inburgeringsstelsel. De meeste gemeenten (43%) geven aan 
om de statushouder gebruik te laten maken van de voorin-
burgering in het AZC, maar wel al te starten met de intake als 
hij/zij nog op het AZC woont. 22% van de gemeenten is van 
plan om zo snel mogelijk na koppeling aan de gemeente van 
start gaan met het reguliere inburgeringstraject. Een kleiner 
deel van de gemeenten (17%) zegt de statushouder pas op te 
gaan pakken na verhuizing naar de gemeente en 17% van de 
gemeenten weet nog niet op welk moment zij de begeleiding 
zullen starten.
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in het taalschakeltraject ruimte is voor kennismaking met de 
(beoogde) vervolgopleiding en het (beoogde) beroep. 

Er kwamen een aantal grote uitdagingen naar voren in de 
organisatie van de Onderwijsroute. Met name het beschik-
baar gestelde budget dat ontoereikend is, de verwachting 
van het beperkte volume aan inburgeraars en de complexi-
teit van de Onderwijsroute. Ook wordt de doorstroom naar 
het vervolgonderwijs als een uitdaging gezien.

8.5 Kosten en aantallen leerroutes

Ook dit jaar vragen we, net als vorig jaar, hoeveel procent 
van de inburgeraars in de gemeenten naar schatting welke 
leerroute zal gaan doorlopen. Net als vorig jaar geven veel 
gemeenten aan dat de inschatting is gebaseerd op de kennis 
van de huidige doelgroep in de gemeente. Gemeenten 
schatten dat 45% van de inburgeraars de B-1 route zullen 
doorlopen, vorig jaar was dit nog 35%. Naar schatting zal 
18% de Onderwijsroute doorlopen (dit was 21% in 2020) en 
37% van de inburgeraars de Z-route volgen (dit was 44% 
in 2020). De landelijke schatting is dat 60% van de inbur-
geraars de B1-route zal volgen, 25% de Onderwijsroute en 
15% de Z-route. Uit toelichtingen blijkt dat gemeenten een 
beter beeld hebben gevormd van de inhoud en reikwijdte van 
de leerroutes. De redenen waarom gemeenten nog steeds 
een lagere inschatting maken van het aandeel statushou-
ders in de B1-route t.o.v. het Rijk zijn hetzelfde als vorig jaar, 
namelijk de meer realistische inschatting van de mogelijkhe-
den en capaciteiten van de doelgroep en het idee dat juist in 
hun gemeente of regio laagopgeleide of laagleerbare status-
houders worden geplaatst. 

Ook blijkt dat gemeenten de Onderwijsroute zien als een 
(te) moeilijke route voor een groot deel van de jonge status-
houders. De eis dat de Onderwijsroute binnen de gestelde 
termijn leidt tot het bereiken van (tenminste) het taalniveau 
B1, is volgens gemeenten voor veel jonge statushouders 
te hoog gegrepen. Verder komt uit de toelichtingen van de 
gemeenten naar voren dat meerdere gemeenten denken dat 
voornamelijk nareizigers in de Z-route terecht zullen komen 
en wordt geschat dat vrouwelijke statushouders die niet van 
een uitkering afhankelijk zijn in de Z-route terecht zullen 
komen. 

Gemiddeld ontvangt de gemeente per inburgeringsplich-
tige een bedrag van € 10.000 voor de leerroute (exclusief 
examens, MAP, MB etc.). Dit is geen normbedrag, maar 
een gemiddelde voor de drie leerroutes. Per leerroute en 

8.4 Invulling Onderwijsroute

Deze route is gericht op het behalen van een erkend diploma 
binnen het Nederlands onderwijs voor een goede startposi-
tie op de arbeidsmarkt. Het doel van de Onderwijsroute is 
instroom in vervolgonderwijs op alle niveaus – van mbo tot 
hbo en wo. Wij vroegen gemeenten of zij verwachten of er 
voldoende passend aanbod komt op de verschillende onder-
wijsniveaus. Voor veel gemeenten is dit nog onbekend. Over 
de route via mbo-niveau 2, zegt 48% van de gemeenten dat 
dit naar verwachting gerealiseerd zal worden in de regio, voor 
48% van de gemeenten is het nog onbekend en in 4% van de 
gemeenten komt er naar verwachting niet voldoende aanbod. 
Voor mbo-niveau 3 & 4 verwacht 41% van de gemeenten dat 
er passend aanbod zal komen, voor 54% is dit nog onbekend 
en 5% verwacht dat er geen passend aanbod zal zijn. Minder 
dan een derde van de gemeenten verwacht dat er voldoende 
passend aanbod zal zijn op hbo- en wo-niveau, voor 56% van 
de gemeenten is dit nog onbekend en respectievelijk 12% 
en 13% van de gemeenten geeft aan dat er geen passend 
aanbod voor hbo en wo zal zijn. 

Uit de toelichting op deze vraag blijkt dat het budget een groot 
knelpunt is voor de gemeenten. Het beschikbare budget van 
€10.000 is volgens de onderwijsinstellingen onvoldoende 
om een traject aan te bieden, waardoor de gemeenten niet 
weten of het gaat lukken om passend aanbod te realise-
ren. Daarnaast zitten veel gemeenten nog in de aanbeste-
dingsprocedure, wachten ze nog op nadere invulling van 
de Onderwijsroute vanuit het Rijk of dat ze nog in overleg 
zijn met de onderwijsinstellingen over de mogelijkheden. 
Sommige gemeenten verwachten dat het volume binnen 
de route beperkt zal zijn dus geven minder prioriteit aan de 
inrichting van de Onderwijsroute. 

Het behaalde diploma uit het schakeltraject heeft niet 
dezelfde status als een diploma vanuit het regulieren voort-
gezet onderwijs. Daarom vroegen wij wat gemeenten orga-
niseren om inburgeraars succesvol te laten doorstromen 
en instromen naar een vervolgopleiding, Na het doorlopen 
van een taalschakeltraject. Voor de helft van de gemeenten 
(51%) is nog niet bekend hoe zij dit willen gaan organise-
ren. Van de gemeenten die dit wel weten, geeft 29% aan dat 
inburgeraars na afronding van het taalschakeltraject bege-
leiding krijgen bij het aanmelden voor de vervolgopleiding. 
21% van de gemeenten neemt in de inkoopvoorwaarden op 
dat de aanbieder van het taalschakeltraject contact heeft, of 
samenwerkt met de opleidingsinstellingen over het toelaten 
van taalschakelstudenten met een passend taalschakeltra-
ject-diploma. Verder geeft 21% van de gemeenten aan dat er 
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8.6 Ontzorgen, gezinsmigranten en lerend 
stelsel

Het eerste half jaar worden bijstandsgerechtigde inburge-
raars in het nieuwe inburgeringsstelsel door de gemeente 
(financieel) ontzorgd. Dit jaar vroegen wij, net als vorig jaar, 
hoe gemeenten de financiële ontzorging gaan uitvoeren. 38% 
van de gemeenten heeft hier nog geen keuze over gemaakt, 
in 2020 was dit nog 65%. Het grootste deel van de gemeen-
ten (37%) kiest voor het verzorgen van de in de Wet vast-
gestelde posten (huur, gas, water, licht en zorgverzekering). 
18% van de gemeenten besluit een uitgebreidere vorm van 
budgetbeheer toe te passen (dit was 14% in 2020) en 7% 
van de gemeenten geeft op een andere manier de financiële 
ontzorging in te vullen. 

Daarnaast vroegen wij hoe gemeenten, in de ontzorgperiode, 
inburgeraars gaan ondersteunen bij het financieel zelfred-
zaam worden. 57% van de gemeenten heeft besloten om 
inburgeraars een gerichte training/cursus aan te bieden 
over financieel zelfredzaam worden (dit was 29% in 2020). 
Het percentage gemeenten dat heeft besloten individuele 
begeleiding aan te bieden stijgt van 22% in 2020 naar 40% in 
2021. In de meeste gemeenten worden deze beide aanpak-
ken tegelijk ingezet. Voor een derde van de gemeenten (36%) 
is niet duidelijk hoe deze ondersteuning wordt ingericht. 

Er worden twee groepen inburgeraars onderscheiden: asiel-
statushouders en gezins- en overige migranten, waarbij de 
rol van gemeenten groter is voor statushouders dan voor 
gezins- en overige migranten. Wij vroegen wat gemeenten, 
naast het wettelijke aanbod, van plan zijn om aan gezins- 
en overige migranten nog meer te bieden. De meerderheid 
van de gemeenten (59%) heeft nog geen plannen om deze 
groepen meer aan te bieden buiten de wettelijke taakstel-
ling. Een vijfde van de gemeenten gaat de participatiewen-
sen van gezins- en overige migranten in kaart brengen en 
hen toeleiden naar aanbod. 20% van de gemeenten stelt het 
aanbod voor statushouders beschikbaar voor gezinsmigran-
ten (met dien verstande dat gezinsmigranten de kosten zelf 
moeten dragen). 9% van de gemeenten zoekt samenwerking 
met migrantenorganisaties en een tiende zoekt naar andere 
manieren om deze groep te ondersteunen. Het lijkt erop dat 
gemeenten die dit doen, de ondersteuning niet standaard 
willen aanbieden, maar dit per geval willen beslissen, afhan-
kelijk van individuele kenmerken. 

per inburgeraar kunnen de daadwerkelijke kosten verschil-
len. Daarom vroegen wij naar de streefbudgetten van de 
gemeenten per leerroute. Met andere woorden: van welke 
gemiddelde budgetten gaan zij uit per leerroute? Twee derde 
(65%) van de gemeenten geeft aan dat zij nog niet met 
streefbudgetten werken. Als we naar de overige 35% van de 
gemeenten kijken, dan zien we dat gemeenten het hoogste 
budget toewijzen aan de Onderwijsroute: gemiddeld denken 
gemeenten hieraan € 11.300 kwijt te zijn. Voor de B1-route 
is het streefbudget gemiddeld € 8.974 en voor de Z-route 
is dit gemiddeld € 9.713. Het antwoord dat voor alle routes 
echter het meest gegeven werd was € 10.000 euro per leer-
route. Vooral voor de Z-route verwachten gemeenten een 
budget van 10.000 euro te besteden, terwijl voor de B1-route 
ongeveer twee derde van de gemeenten (62%) een besteding 
van minder dan € 10.000 euro verwacht. Twee derde van de 
gemeenten (64%) verwacht een budget van juist meer dan 
€ 10.000 voor de B1-route te gaan besteden. Uit de toelich-
tingen blijkt dat veel gemeenten nog geen definitief beeld 
hebben van de budgetten die nodig zijn of zij beschikbaar 
stellen per leerroute, zowel voor de gemeenten die hebben 
aangegeven nog niet te werken met streefbudgetten als 
voor de gemeenten die dat wel hebben aangegeven. De 
grootste zorgen onder de gemeenten hebben betrekking op 
de Onderwijsroute, gemeenten verwachten dat deze relatief 
duur is en/of te duur voor de budgetten die zij straks zullen 
ontvangen. 

Wij vroegen of gemeenten van plan zijn om aanvullende 
financiering in te zetten ten behoeve van de uitvoering van 
de nieuwe Wet inburgering. 27% van de gemeenten zegt dit 
niet te gaan doen en voor 5% van de gemeenten is dit nog 
onbekend. Gemeenten die wel van plan zijn aanvullende 
financiering in te gaan zetten doet dit voornamelijk vanuit de 
participatiewet (58%). 17% van de gemeenten heeft aanvul-
ling via Europese middelen en 13% benut budget vanuit de 
bijzondere bijstand. 

Als het gaat om de risico’s in eventuele fluctuaties in aantallen 
inburgeraars en afwijkingen van eerdere schattingen met 
betrekking tot de omgang van de groep inburgeraars, zegt 
een vijfde van de gemeenten dit risico te leggen bij de uitvoe-
rende partij, 6% neemt het risico voor eigen rekening en 7% 
deelt dit risico met de uitvoerende partij. Bij twee derde van 
de gemeenten (67%) is dit nog niet bekend.
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Tot slot hebben we met een open vraag geïnventariseerd 
wat gemeenten zien als de belangrijkste uitdagingen bij de 
uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. In de antwoor-
den zijn diverse overkoepelende thema’s te onderscheiden. 
Als eerste is het organiseren van het aanbod met partners 
in de regio een uitdaging. Daarnaast maken gemeenten 
zich zorgen over de zorg voor kwaliteit bij het leveren van 
maatwerk bij kleine groepen, en of het mogelijk is genoeg 
volume voor alle leerroutes te creëren. Het derde thema waar 
gemeenten tegenaan lopen is de onduidelijkheid over de 
wettelijke kaders bij de ontwikkeling en inkoop. Een volgend 
belangrijk thema gaat over de financiën en de verhouding 
tussen de Rijksmiddelen, de kosten van de gemeenten en de 
inzet van externe partijen. Tot slot komt naar voren dat een 
aantal gemeenten zich grote zorgen maakt over het waar-
borgen van de privacy en de gegevensuitwisseling tussen 
diverse partijen. 

Voor het nieuwe inburgeringsstelsel is er de ambitie van een 
lerend, adaptief stelsel. Wij vroegen dan ook naar de plannen 
van de gemeenten om te zorgen voor een lerende omgeving 
rond het inburgeringsstelsel. Een derde van de gemeenten 
(33%) gaf aan dat zij hiervoor nog geen plannen hebben. 
Twee derde van de gemeenten heeft al wel (enige) plannen 
gemaakt. De helft (49%) van deze gemeenten heeft plannen 
rondom het monitoren van de in het PIP vastgestelde traject/
route en het monitoren van de uitstroom naar werk en oplei-
ding (50%). Een derde van de gemeenten (34%) zegt evalu-
atieonderzoek uit te gaan voeren naar de onder de nieuwe 
Wet ingezette maatregelen en een kwart (25%) betrekt sleu-
telpersonen bij het ontwikkelen, monitoren en evalueren van 
beleid. Een vijfde van de gemeenten wil op regelmatige basis 
een klankbordgroep van (oud)statushouders raadplegen en 
16% van de respondenten voorziet in het uitvoeren van een 
klanttevredenheidsonderzoek onder inburgeraars. 
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Tabel 9.1 Welk aanbod biedt uw gemeente (of is uw 
gemeente van plan aan te bieden) aan de 
ELIP-groep? (n=289)*

*  Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
respondenten 3,0 antwoorden.

Wij onderzoeken wat de reden is waarom iemand 
(bijna) aan het einde van de lening is, maar de 
inburgering nog niet heeft afgerond

31%

Intakegesprek om te onderzoeken welk type 
begeleiding nodig is 29%

Wij laten DUO een brief sturen aan de ELIP-groep, met 
een uitnodiging voor direct contact met een klantma-
nager van onze gemeente

28%

Taallessen in de vorm van (examen)training voor 
inburgeringsplichtige statushouders die nog enkele 
examenonderdelen moeten afronden om alsnog aan 
de inburgeringsplicht te kunnen voldoen

24%

Anders 23%

Het adviseren/informeren over een bij betreffende 
persoon passende taalcursus en cursusinstelling 22%

Adviseren over vervolgstappen in taalverwervings-
proces (waarbij ook participatie betrokken kan worden) 22%

Monitoren hoe de taalverwerving/de inburgering van 
betreffende personen vordert 18%

Ondersteuning bij het aanvragen van verlenging, 
ontheffing en/of bij (onterechte) boetes 18%

Taallessen voor inburgeringsplichtige statushouders 
die bij aanvulling van hun uren (tot 600 uur gevolgde 
lesuren) in aan- in aanmerking komen voor ontheffing 
van de inburgeringsplicht

17%

Bekostiging van de examenonderdelen 17%

Aanbieden van duale trajecten waarbij taal en partici-
patie geïntegreerd zijn 15%

Ondersteuning bij inschrijving voor de examenonder-
delen 10%

N.v.t.: wij hebben geen mensen die onder de 
ELIP-groep vallen in onze gemeente 2%

Wij bieden geen aanbod aan deze groep en hebben 
hier (nog) geen plannen voor 26%

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Welk aanbod bieden (of zijn gemeenten van plan aan 
te bieden) aan de inburgeringsplichtige statushouders 
die tegen het einde van hun inburgeringstermijn en het 
maximale bedrag dat zij kunnen lenen aanlopen (de 
ELIP-groep)? 

• Welke lessen hebben gemeenten geleerd en toe- 
gepast, vanuit het pilotprogramma Veranderopgave 
Inburgering?

9.1 ELIP-groep

Een deel van de inburgeringsplichtige statushouders loopt 
tegen het einde van hun inburgeringstermijn en het maximale 
bedrag dat zij kunnen lenen aan. Deze groep wordt de ELIP-
groep genoemd: ‘Einde Lening nog Inburgeringsplichtig’. 
Sinds juni 2020 hebben gemeenten de mogelijkheid om op 
basis van gegevens vanuit DUO zelfstandig inzicht te krijgen 
in de omvang van de ELIP-doelgroep in de eigen gemeente. 
Als een gemeente aan de slag wil met deze ELIP-groep, 
kunnen deze inburgeraars via een brief vanuit DUO worden 
gestimuleerd om zich te melden in hun gemeente voor de 
extra begeleiding of advies in hun inburgeringstraject.

We vroegen gemeenten welk aanbod zij bieden of van plan zijn 
te bieden aan deze ELIP-groep. Een kwart van de gemeenten 
(26%) heeft geen aanbod voor deze groep en heeft hier ook 
(nog) geen plannen voor. En 2% van de gemeenten geeft aan 
geen mensen te hebben die onder deze doelgroep vallen (zie 
grafiek 9.1).

9 Op weg naar een nieuwe 
inburgeringswet
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In een aantal gemeenten is de groep te klein om een speci-
fiek aanbod op in te kunnen richten (dan zijn er bijv. vier ELIP-
statushouders) of wordt er op regionaal niveau een aanbod 
voor geformuleerd. Ook geven respondenten in hun open 
antwoorden aan dat zij bij de ELIP-groep tegen een aantal 
knelpunten aanlopen: zowel voor de statushouder als voor de 
begeleider is het lastig om zicht te krijgen op de hoogte van 
de bestede lening. Meer in het algemeen lijken klantmana-
gers of andere begeleiders niet altijd goed op de hoogte van 
de precieze regels en kaders, waardoor zij het lastig vinden 
om statushouders goed te adviseren. Tot slot maken we 
uit de antwoorden op dat gemeenten vooral vraaggestuurd 
ELIP-statushouders ondersteunen en dat zich in de praktijk 
weinig statushouders met vragen hieromtrent melden.

“Hier blijken veel communicatiemisverstanden over te 
zijn. Zowel de klant als participatiecoach zijn niet altijd 
goed op de hoogte van de status. Er zijn communi-
catiemisverstanden. De klant moet zelf via DigiD 
naar ‘mijn lening’ om het in de gaten te houden. Veel 
mensen begrijpen het niet.”

“Momenteel is een belemmering m.b.t. de arbeid-
stoeleiding van statushouders de soms niet bekende 
financiële of wettelijke kaders. Het is belangrijk voor 
gemeenten dat dit alles helder is om goed op de 
ontwikkelingen te kunnen anticiperen (denk aan 
gelden ondertussengroep, of vaststaan ingangs-
datum nieuwe Wet).”

9.2 Lessen uit pilotprogramma 
Veranderopgave Inburgering

Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voor-
bereiding op de nieuwe Wet door het organiseren van een 
pilotprogramma. In het pilotprogramma hebben het afge-
lopen jaar 97 gemeenten pilots uitgevoerd waarmee zij 
werkzame elementen en bouwstenen kunnen ontdekken 
binnen de verschillende onderdelen van de nieuwe inbur-
geringswet. Het doel van het programma is om de kennis 
die pilotgemeenten opdoen breed te delen en te gebruiken 
voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstel-
sel (Veranderopgave Inburgering | Divosa). Door publicatie 
van (tussen)rapporten en kennissessies zijn de eerste lessen 
hieruit gedeeld. We vroegen gemeenten of zij zelf lessen 
hebben geleerd uit (een van) deze pilots en of zij deze al 
toepassen binnen de gemeentelijke praktijk (zie grafiek 9.2). 

De andere gemeenten zijn wel op de een of andere manier 
met/voor deze groep inburgeringsplichtigen bezig (op het 
meetmoment maart/april 2021). 28% van de gemeenten laat 
DUO een brief sturen met een uitnodiging voor contact met 
een klantmanager. Een derde van de respondenten (31%) 
zegt te onderzoeken wat de reden is van waarom iemand 
(bijna) aan het einde van de lening is zonder de inburgering 
af te ronden. In 29% van de gemeenten wordt een intake-
gesprek gepland om te onderzoeken welk type begeleiding 
nodig is. In sommige gevallen worden hier ook de dedicated 
klantmanagers voor ingezet. 

Ook zetten gemeenten activiteiten in gericht op taalverwer-
ving om statushouders te helpen hun inburgeringsexamen 
alsnog te behalen: zo biedt 24% van de gemeenten taallessen 
aan in de vorm van (examen)training voor inburgeringsplich-
tige statushouders die nog enkele examenonderdelen 
moeten afronden om alsnog aan de inburgeringsplicht te 
kunnen voldoen. En 17% van de gemeenten biedt taallessen 
aan voor inburgeringsplichtige statushouders die bij aanvul-
ling van hun uren (tot 600 uur gevolgde lesuren) in aanmer-
king komen voor ontheffing van de inburgeringsplicht. 15% 
van de gemeenten biedt duale trajecten aan waarbij taal en 
participatie geïntegreerd zijn.

22% van de gemeenten adviseert over vervolgstappen in het 
taalverwervingsproces (waarbij ook participatie betrokken 
kan worden). Eenzelfde percentage gemeenten adviseert/
informeert de statushouder over een bij hem/haar passende 
taalcursus en cursusinstelling (22%), en 18% monitort hoe 
de taalbevordering vordert (18%).

Een deel van de gemeenten (18%) geeft aan de statushouder 
te ondersteunen bij het aanvragen van verlenging, onthef-
fing en/of bij (onterechte) boetes en 17% bekostigt examen-
onderdelen. Het minst vaak richten gemeenten zich op het 
ondersteunen bij de inschrijving van de examenonderdelen 
(10%).

Een groep gemeenten geeft ook nog aan op andere manieren 
bezig te zijn met de ondersteuning van de ELIP-groep. Een 
groot deel zegt dat de plannen voor de ELIP-groep nog volop 
in ontwikkeling zijn, waarbij er veel wordt samengewerkt met 
de taalaanbieders, VluchtelingenWerk of begeleiders vanuit 
andere externe organisaties. In sommige gevallen is er extra 
aandacht voor modules zelfredzaamheid.

https://www.divosa.nl/publicaties/pilotprogramma-veranderopgave-inburgering-voi
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering
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Maar ook gemeenten die niet expliciet vermelden zelf deel 
te nemen aan een of meerdere pilots, maken gebruik van de 
inzichten die in de pilots worden opgedaan via de website, 
zoals onderstaand citaat illustreert: 

“We hebben alle pilots bekeken en de resultaten 
gescand. Dit bood inspiratie en inzicht, met name 
informele begeleiding en flexibiliteit in ondersteuning 
blijkt belangrijk.”

Gemeenten gaan in de toelichtingen meestal niet uitgebreid 
in op de vraag van welke lessen men gebruikmaakt. Wel 
noemen gemeenten soms het thema waar de lessen betrek-
king op hebben. In de antwoorden zien we alle pilotthema’s 
terug. Het valt op dat het pilotthema ‘Brede intake en met 
name het PIP’ vaak wordt genoemd.

Ruim een derde (36) van de gemeenten zegt dat dit nog niet 
het geval is; een kleine twee derde (64%) heeft wel lessen 
geleerd en/of toegepast uit de pilots.

Grafiek 9.2 Heeft u lessen geleerd uit (een van) deze pilots 
en deze al toegepast binnen uw gemeentelijke 
praktijk? (n=289)

In de toelichtingen zien we dat een flink deel van de gemeente 
aangeeft zelf betrokken te zijn bij een of meerdere pilots, of 
gebruikmaakt van de ervaringen van pilotgemeenten in de 
eigen regio. Een gemeente zegt hierover het volgende: 

“We maken zelf onderdeel uit van het programma en 
volgen de ontwikkelingen. Dit heeft ons onder andere 
doen besluiten om een aantal aanpassingen in het 
bestaande dienstverleningsconcept voor te stellen. 
Deze worden in de loop van 2021 doorgevoerd.”

36%

64%

Ja

Nee
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Grafiek 10.1 Werkt uw gemeente met andere gemeenten 
in de regio samen om de nieuwe inburge-
ringswet vorm te geven? (n=289)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 2,8 antwoorden.

90% van de gemeenten werkt samen op inkoop, door geza-
menlijk aan te besteden. Ook geeft 36% van de gemeenten 
aan dat zij expertise uitwisselen op het inkoopproces, en dat 
de gemeenten vervolgens apart aanbesteden. Soms lopen 
deze categorieën (d.w.z. gezamenlijk aanbesteden versus 
expertise uitwisselen op inkoopproces) door elkaar heen, 
omdat gemeenten bepaalde onderdelen van de inburge-
ring gezamenlijk, en andere gedeelten zelf aanbesteden (en 
daarover met regiogemeenten kennis uitwisselen).

“Niet alles wordt gezamenlijk ingekocht, maar er is 
wel samenwerking op het inkoopproces.”

“Bij de Z-route, B1-route, Onderwijsroute en de MAP 
voor gezinsmigranten werken we met verschillende 
regiogemeenten samen. Bij de Z-route en MAP 
in iets beperktere maten en bij de B1-route en de 
Onderwijsroute met (bijna) de gehele regio.”

In 78% van de gemeenten wordt ook samengewerkt in het 
kader van de (voorbereiding op) de uitvoering (bijv. op de 
Brede intake, de begeleiding, het ontzorgen). In 65% van de 

1%

10%

65%

78%

90%

36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nee

Anders, namelijk

Ja, er is samenwerking op beleid (tot
eenduidig beleid en gedeelde visie komen)

Ja, er is samenwerking op de (voorberei-
ding van de) uitvoering (bv. op de brede

intake, de begeleiding, het ontzorgen)

Ja, er is samenwerking op inkoop
(gezamenlijk aanbesteden)

Ja, er is samenwerking op het inkoop-
proces (iedere gemeente besteedt apart
aan, maar expertise wordt uitgewisseld)

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Werken gemeenten regionaal samen bij de nieuwe Wet 
inburgering en is dat op inkoop, uitvoering en/of beleid?

• Wat zijn – volgens gemeenten – de belangrijkste voor-
delen van regionale samenwerking?

• Wat zijn – volgens gemeenten – de belangrijkste 
nadelen van regionale samenwerking?

• Op welk moment zijn gemeenten van plan statushou-
ders binnen het nieuwe stelsel te gaan begeleiden?

• Betrekken gemeenten werkgevers bij de ontwikkeling 
en inrichting van de leerroutes in de gemeente/regio?

In de monitor 2020 gaven gemeenten een belangrijke 
heldere les mee: investeer in regionale samenwerking tussen 
gemeenten, en in samenwerking met alle organisaties die 
betrokken zijn bij het proces van integratie en participatie. 
In dit hoofdstuk staan we stil bij deze samenwerking. We 
richten ons hierbij op samenwerking tussen gemeenten in de 
regio, samenwerking tussen het COA en gemeenten, samen-
werking met VluchtelingenWerk en met werkgevers.

10.1 Regionale samenwerking

In de monitor 2020 gaven gemeenten aan dat regionale 
samenwerking tussen gemeenten in de regio essentieel is 
om goed uitvoering te kunnen geven aan de Wet inburge-
ring en het gewenste aanbod te kunnen bieden. 90% van 
de gemeenten werkte regionaal samen, of was bezig hier 
afspraken over te maken. 

Ook dit jaar wilden we van de gemeenten weten of zij samen-
werken met andere gemeenten in de regio en zo ja, op welke 
niveaus zij samenwerken: op inkoop, uitvoering en/of beleid? 
Uit de antwoorden blijkt dat de samenwerking verder is geïn-
tensiveerd. Op twee gemeenten na (1%), geven alle gemeen-
ten aan dat zij in de regio samenwerken om de nieuwe inbur-
geringswet vorm te geven.

10  Ervaringen met 
(regionale) samenwerking
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Tabel 10.2 Wat zijn voor u de belangrijkste voordelen van 
regionale samenwerking? (n=283)*

* Respondenten konden maximaal 3 antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 2,9 antwoorden.

Voldoende volume kunnen realiseren binnen de leerroutes 68%

Delen van kennis, expertise en ervaringen 61%

Kwalitatief beter aanbod voor de inburgeraar realiseren 48%

Efficiëntie rondom inkoopprocedures 39%

Kostenbesparingen 26%

Meer mogelijkheden voor maatwerk t.b.v. de inburgeraar 13%

Gezamenlijk kunnen optrekken richting maatschappelijke 
partners

9%

Ontwikkelen van een gedeelde visie op de nieuwe 
inburgeringswet

9%

Gedeelde uitvoering 8%

Anders, namelijk… 4%

Eenduidigheid voor het WerkgeversServicePunt 1%

“De samenwerking met gemeenten in de regio voor-
ziet in delen van werklast en versterkt de ideevorming.”

De meerderheid van de gemeenten heeft in hun toelichting 
iets verteld over het belang van regionale samenwerking 
in relatie tot het kunnen realiseren van voldoende volume 
binnen de leerroutes. Veel gemeenten voegen daaraan toe 
dat zij een kleine(re) gemeente zijn.

“De individuele gemeenten in de arbeidsmarktregio 
hebben allen te weinig volume om de juiste expertise 
op een betaalbare manier aan te bieden. Door samen 
te werken kan betaalbaar en kwalitatief goed aanbod 
worden gerealiseerd.”

In bovenstaand citaat wordt een relatie gelegd tussen regi-
onale samenwerking, volume en de kwaliteit van het inbur-
geringsaanbod. Dit zien we terug in meerdere toelichtingen.

“Het is noodzakelijk om samen te werken, omdat 
gemeenten anders simpelweg geen klassen vol 
krijgen.”

Het gaat niet alleen om volle klassen; gemeenten willen 
graag maatwerk leveren, zodat in de regio binnen de leerrou-
tes aanbod op diverse niveaus beschikbaar is. Ook hiervoor 
is samenwerking onontbeerlijk.

gemeenten gaat de samenwerking nog een stapje verder; 
daar is er (ook) sprake van samenwerking op beleidsniveau: 
men komt tot eenduidig beleid en een gedeelde visie.

Uit de resultaten blijkt dat er in 56% van de gemeenten 
samenwerking op alle drie de niveaus is: samenwerking op 
inkoop d.m.v. een gezamenlijke aanbesteding, samenwer-
king in de uitvoering en samenwerking rondom beleid.

Via de optie ’anders, namelijk’, geven gemeenten daarnaast 
nog aan dat er samenwerking is, gericht op uitwisseling en 
kennisgeving van expertise en ideeën.

“De arbeidsmarktregio trekt samen op in de nieuwe 
Wet inburgering. Wekelijks overleg en gebruikmakend 
van ieders kennis en expertise.”

Voordelen van regionale samenwerking
Wij vroegen gemeenten wat voor hen de voordelen van de 
regionale samenwerking zijn. Zij konden maximaal drie 
antwoorden aanvinken, waardoor we zicht krijgen op de 
belangrijkste voordelen van regionale samenwerking. Twee 
voordelen worden verreweg het meest genoemd: ‘voldoende 
volume kunnen realiseren binnen de leerroutes’ en ‘delen van 
kennis, expertise en ervaringen’. Deze antwoorden zijn door 
respectievelijk 68% en 62% van de gemeenten aangevinkt.

Als derde en vierde, op enige afstand van het eerste en tweede 
voordeel, noemen gemeenten ‘kwalitatief beter aanbod voor 
de inburgeraar realiseren’ en ‘efficiëntie rondom inkoop-
procedures’: respectievelijk 48% en 39% van de gemeenten 
vindt dit een belangrijk voordeel van regionale samenwer-
king. Voor 26% van de gemeenten zijn ‘kostenbesparingen’ 
een belangrijk voordeel van de samenwerking. En 13% ziet 
als voordeel ‘meer mogelijkheden voor maatwerk t.b.v. de 
inburgeraar’. 

Het ‘ontwikkelen van een gedeelde visie op de nieuwe inbur-
geringswet’ en een ‘gedeelde uitvoering’ worden minder 
vaak als (belangrijkste) voordeel benoemd, beide worden 
door 9% van de gemeenten benoemd. Voor alle antwoorden, 
zie tabel 10.2. 

We hebben gemeenten gevraagd een toelichting te geven bij 
hun antwoorden over de belangrijkste voordelen van regio-
nale samenwerking. Veel gemeenten vinden samenwerking 
vanzelfsprekend voordelig, omdat je zo van elkaars kennis 
en expertise kunt profiteren.
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“Een klein groepje bereidt veel voor als het gaat om de 
inkoop. De andere gemeenten kunnen hiervan profi-
teren en documenten en kennis gebruiken. We staan 
daarmee ook sterker richting taalaanbieders.”

De voordelen van regionaal samenwerken werkt overi-
gens ook de andere kant op: voor aanbieders moet het ook 
haalbaar en rendabel zijn om mee te doen aan een aanbeste-
ding voor de uitvoering van inburgeringsaanbod. 

“Voldoende volume maakt het rendabel voor de 
inschrijver en vergroot de mogelijkheden tot maat-
werk. Daarom is er in de regio gekozen voor samen-
werking op de leerroutes.”

Uit de toelichtingen blijkt dat gemeenten verschillend denken 
over de effecten van regionale samenwerking op de kosten(-
besparingen). “Door samen in te kopen kunnen we kosten 
besparen.”

Een aantal gemeenten geeft aan (nog) niet overtuigd te 
zijn van (de mogelijkheid) om via samenwerking kosten te 
besparen.

“Het helpt om kennis en ervaringen van verschillende 
gemeenten mee te nemen in de voorbereiding op de 
inkoop van de verschillende inburgeringsonderdelen. 
Het moet nog blijken of het ook kosten bespaart.”

“Grootschaliger aanpakken leidt niet tot efficiency 
of kostenbesparing, vanwege de grote onderlinge 
afstanden binnen de regio. Thuisnabij maatwerk 
leveren (juist met kleine groepen en coach) geeft veel 
meer resultaat.”

10.2 Knelpunten regionale samenwerking

Wij vroegen gemeenten ook wat voor hen de belangrijkste 
knelpunten van de regionale samenwerking zijn. Gemeenten 
konden (maximaal) drie knelpunten aanvinken, maar zij 
vinkten gemiddeld twee antwoorden aan. En meerdere 
gemeenten geven (via de optie anders, namelijk) aan dat zij 
geen knelpunten ervaren. Het belangrijkste knelpunt dat uit 
de antwoorden van gemeenten naar voren komt, is dat de 
besluitvorming lang(er) duurt: 43% van de gemeenten noemt 
dit als knelpunt:

“Het is een complexe puzzel, verschillende samen-
werkingsniveaus en aanbieders, dus veel tijd gaat 
zitten in afstemming.”

“Als kleine gemeente, is volume een probleem. Met 
meerdere gemeenten samen los je dit op en kom je 
daarmee ook makkelijker tot een kwalitatief beter 
aanbod, zoals meer homogene groepen bijvoorbeeld. 
Dat vertaalt zich vaak ook in een betere trajectprijs.”

Een aantal gemeenten geeft hier ook aan er dat het creëren 
van voldoende volume van inburgeraars voor de diverse 
leerroutes via regionale samenwerking ook noodzakelijk is 
om ervoor te zorgen dat startende inburgeraars snel op het 
juiste niveau met de inburgering kunnen starten.

“Door gezamenlijke inkoop zorg je voor volume. 
Daardoor is het voor een aanbieder mogelijk te diffe-
rentiëren (taalniveau, tempo, etc.) en zijn er meer 
instroommomenten.”

“De regionale samenwerking is gewoon nodig, zodat 
statushouders niet maar 1x per jaar kunnen starten 
aan hun leerroute.”

Een gemeente vat de voordelen in relatie tot het volume van 
de leerroutes als volgt samen: 

“Het werken in subregionaal verband levert schaal-
voordelen op en uiteindelijk een betere, integrale en 
kwalitatief betere inburgering voor de statushouders.”

Regionale samenwerking heeft volgens diverse gemeenten 
ook als voordeel dat in een regio een bepaalde uniformiteit 
geldt als het gaat om in inrichting van het inburgeringsaan-
bod. Een gemeente benoemt daarbij dat dit belangrijk is voor 
nieuwkomers die zich in de regio vestigen. 

“Het is waardevol voor de nieuwkomers om een regi-
onaal gelijkwaardig procedure te krijgen. Dit zorgt 
voor minder verwarring of mogelijk klachten.”

En meerdere gemeenten benoemen dat regionale samen-
werking hen een betere (onderhandelings)positie geeft ten 
opzichte van aanbieders van inburgeringsaanbod.

“Wij werken als gemeenten vaker samen en kunnen 
daardoor ook gezamenlijk optrekken naar alle maat-
schappelijke partners en onze visie kracht bij zetten 
doordat het een gedeeld visie van 3 gemeenten is.”
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“Er worden geen knelpunten ervaren. Er is veel uitwis-
seling en kennisdeling en het proces is helder in de 
opdrachtformulering vanuit de bestuurlijk verant-
woordelijken en de uitvoering. Mooi proces!”

Een aantal van de knelpunten die worden genoemd, is 
inherent aan samenwerken: als er meerdere personen of 
organisaties betrokken zijn, dan wordt het proces complexer.

“Negen gemeentes, negen beleidsadviseurs, negen 
wethouders, alles moet worden afgestemd!”

Door de grote groep betrokkenen is het lastiger om snel 
tot besluiten te komen. Daarnaast kan een knelpunt in een 
gemeente direct gevolgen hebben voor de voortgang van het 
proces in de hele regio.

“We werken over het algemeen goed samen, er zijn 
wel wat wisselingen geweest in personen en hebben 
even zonder projectleider gezeten waardoor het even 
geduurd heeft voordat we weer op stoom gekomen 
zijn.”

“Vanwege gebrek aan capaciteit een aantal 
gemeenten nog niet zijn begonnen met de invoering 
van de nieuwe Wet. Daardoor lopende de trajecten 
niet synchroon.”

Een aantal gemeenten geeft aan dat verschil van inzichten op 
politiek bestuurlijk en uitvoeringsniveau ook lastig kunnen zijn.

“Soms moeten er compromissen gesloten worden. 
Dat kan lastig zijn. Als adviseur zit je soms in 
een spagaat tussen je eigen wethouder/college 
en de belangen/afspraken binnen de regionale 
samenwerking.”

Gemeenten hebben ook een aantal knelpunten benoemd die 
specifiek betrekking hebben op regionale samenwerking in 
het kader van de (voorbereiding op) de nieuwe Wet inburge-
ring. Meest genoemd zijn negatieve gevolgen van de regio-
nale samenwerking in relatie tot het kunnen realiseren van 
voldoende volume binnen de leerroutes: lange(re) reistijden 
en reiskosten voor inburgeraars.

“Doordat je de inkoop van de leerroutes regionaal 
organiseert kunnen de reistijden voor statushouder 
langer worden. Aan de andere kant: als gemeente 
zijn wij simpelweg te klein om zelfstandig kwalitatief 
goede leerroutes in te kopen.”

Andere veelgenoemde knelpunten hebben te maken met de 
schaalgrootte van de regionale samenwerking: 37% van de 
gemeenten vindt lange reisafstanden voor de inburgeraar 
een knelpunt en 36% geeft aan dat het lastiger is om aan te 
sluiten bij lokale structuren. 

Ook verschillende (aanvullende) beschikbare budgetten 
(17%) en verschillende inkoopprocessen (12%) worden door 
een deel van de gemeenten als belangrijk knelpunt ervaren. 
En 6% van de gemeenten geeft aan dat het onduidelijk 
is welke partij de regie voert. Voor een overzicht van alle 
antwoorden, zie tabel 10.3. 

Tabel 10.3 Wat is voor u het belangrijkste knelpunt in de 
samenwerking? (n=287)*

* Respondenten konden maximaal 3 antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 2,1 antwoorden.

Verschillende inkoopprocessen 11%

Besluitvorming duurt lang(er) 43%

Lange reisafstanden voor inburgeraars 37%

Het is lastiger om aan te sluiten bij de bestaande 
lokale structuren 36%

Verschillende (aanvullende) budgetten beschikbaar 17%

Anders, namelijk… 15%

Gemeente verliest 'eigen kleur' 14%

Tegenstrijdige belangen 14%

Verschil in visie op de nieuwe inburgeringswet 13%

Onduidelijk welke partij de regie voert 6%

Uit de toelichting op hun antwoorden, blijkt dat gemeenten 
weliswaar diverse knelpunten ervaren wat betreft de regio-
nale samenwerking, maar dat deze niet altijd als zwaarwe-
gend worden gezien:

“De nadelen wegen voor ons niet op tegen de 
voordelen.”

Een aantal gemeenten zegt zelfs expliciet (helemaal) geen 
knelpunten te ervaren in de regionale samenwerking, maar 
alleen de voordelen ervan te ervaren.

“Het proces is juist waardevol geweest, we hebben 
veel van elkaar kunnen leren.”
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In de perceptie van gemeenten zijn er ‘rijke’ en minder rijke 
gemeenten als het gaat om de inburgering. Als een grote, 
‘rijke’ gemeente het voortouw neemt bij bijvoorbeeld een 
aanbestedingstraject, dan kan dit tot gevolg hebben dat 
meeliftende gemeenten meer gaan uitgeven aan bepaald 
aanbod dan zij zelf wenselijk achten.

“Gemeente *** heeft voor het inkopen van de MAP/
gezinsmigranten en de Onderwijsroute meer 
budgetten beschikbaar dan de kleinere gemeenten. 
Dat drukt bij de kleinere gemeentes op de budgetten.”

De beschikbaarheid van (extra) middelen is overigens 
volgens gemeenten vooral een kwestie van (politieke) keuzes 
die worden gemaakt.

“Je merkt tijdens de overleggen tussen de verschil-
lende partijen dat er vaak op beleidsniveau de nodige 
verschillen zijn bijvoorbeeld bij de vaststelling van 
de regels omtrent bijzondere bijstand. Bij de ene 
gemeente kan de statushouder meer geld krijgen op 
grond van regels m.b.t. bijzondere bijstand dan bij de 
andere. Of bij de ene gemeente wordt een computer 
“om niet” verstrekt terwijl de statushouder bij een 
andere gemeente hiervoor een lening moet afsluiten.”

10.3 Samenwerking met het COA/warme 
overdracht

Wanneer een statushouder een (tijdelijke) verblijfsvergun-
ning van de IND ontvangt, koppelt het COA de statushou-
der aan een gemeente. In het nieuwe inburgeringsstelsel 
is de gemeente verantwoordelijk voor het vormgeven van 
een passend inburgeringstraject vanaf het moment dat de 
statushouder aan deze gemeente wordt gekoppeld. Een van 
de pijlers in de nieuwe Wet inburgering is dat de inburge-
ring van nieuwkomers die zich in Nederland willen vestigen 
zo vroeg mogelijk start. Dit kan betekenen dat de gemeente 
na koppeling snel - al vóór daadwerkelijke huisvesting - met 
(onderdelen van) het reguliere inburgeringstraject start, 
bijvoorbeeld met de afname van de Brede intake, het opstel-
len van het PIP en/of het aanbieden van een inburgerings-
cursus. Als dit niet mogelijk is, dan wordt aan statushouders 
die in afwachting van huisvesting in een azc verblijven, door 
het COA het programma ‘voorbereiding op de inburgering’ 
(voorinburgering) aangeboden. Dit programma is bedoeld 
als voorbereiding op de reguliere inburgering in de gemeente 
en de inhoud sluit aan op de verplichte onderdelen van 
de inburgeringsplicht. Het is een vrijwillige keuze voor de 
statushouder om aan deze activiteiten deel te nemen1.

Gemeenten hebben zorgen dat de noodzaak om samen te 
werken bij het realiseren van de leerroutes ervoor kan zorgen 
dat zij (hun) inburgeraars minder goed kennen en dat de 
inburgeraars minder binding zullen hebben met de eigen 
directe woonomgeving.

“We hebben veel zorgen om de reiskosten (mogelijk 
extra drempels) voor de inburgeraars. Regionaal (qua 
volume) inrichten is goed, maar de verbinding met de 
lokale structuur mag niet verloren gaan.”

“Het is vanwege gebrek aan volume niet haalbaar om 
regelmatig op een locatie binnen elke deelnemende 
gemeente klassen te laten starten. Dit betekent dat er 
in sommige gevallen keuzes gemaakt moeten worden 
tussen wachten en dicht bij huis naar school, of snel 
beginnen en meer reistijd. Met name voor de Z-route 
zijn beide scenario’s niet heel wenselijk, maar helaas 
niet op te lossen.”

Opvallend vaak wordt door gemeenten genoemd dat in hun 
regio de afstanden groot zijn en het openbaar vervoer niet 
toereikend is voor inburgeraars.

“Reisafstand is een probleem in de regio omdat er 
nauwelijks openbaar vervoer is.”

Een andere kwestie die voor knelpunten in de regionale 
samenwerking zorgt, is die van beschikbare budgetten voor 
het (inkopen van het) inburgeringsaanbod. Binnen regio’s 
wordt door gemeenten soms verschillend gedacht over de 
noodzaak, wenselijkheid en mogelijkheden om andere dan 
inburgeringsmiddelen in te zetten. Dit heeft tot gevolg dat er 
tussen gemeenten verschillen kunnen bestaan in de grootte 
van het budget dat beschikbaar is voor (de inkoop van) 
ondersteuningsaanbod.

“De meningen om P-wet-budget integratie in te zetten 
voor inburgering verschillen. Reden inzetten budget 
zou zijn omdat inburgeringsbudget niet voldoende 
zou zijn voor bekostigen leerroutes.”

“Het beschikbare budget bepaalt het aanbod aan 
ondersteunende maatregelen. Dit kan leiden tot 
verschillende pakketten aan instrumenten binnen de 
verschillende gemeenten in de (sub)regio. Een rijke 
gemeente kan op die manier zijn inburgeraars veel 
meer ondersteuning bieden dan een gemeente die 
het budget moet beperken tot de rijksgelden.”
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Uit de toelichtingen van gemeenten blijkt dat deze samen-
werking veelal nog in een vroeg stadium is. Men is zich aan 
het oriënteren op samenwerking, probeert de vraag vanuit 
werkgevers in kaart te brengen, heeft een markconsultatie 
gedaan en/of organiseert bedrijfsbezoeken en informatie-
bijeenkomsten voor werkgevers:

“Gaan we nog doen d.m.v. bijv.bedrijfsbezoeken, 
voorlichting, folders.”

“Organisatie van informatiebijeenkomsten voor werk-
gevers. Bezoeken van werkgevers.”

“Door behoeftepeiling via WSP”

Een gemeente licht toe dat het contact met werkgevers op 
de planning staat, maar dat eerst het taalaanbod ingekocht 
wordt:

“Dit vindt plaats na aanbesteding taal onder de leer-
routes. Daarna bezien we hoe we participatie en taal 
met elkaar kunnen vervlechten.”

Veel gemeenten geven in hun toelichting aan dat zij werk-
gevers betrekken via het Werkgeversservicepunt (WSP): 
het samenwerkingsverband van UWV, gemeenten en 
SW-bedrijven in de arbeidsmarktregio. Op welke manier WSP 
betrokken wordt bij de ontwikkeling en inrichting van de leer-
routes wordt niet duidelijk uit de antwoorden. Mogelijk is dit 
nog niet bekend. Ook benoemen meerdere gemeenten dat zij 
samenwerken met SW-bedrijven om inburgeraars (als start) 
via de sociale werkvoorziening te laten participeren. Deze 
samenwerking is met name gericht op de Z-route, maar ook 
in de andere routes kunnen de SW-bedrijven een rol spelen 
(zie ook hoofdstuk 12). 

“[Wij betrekken werkgevers] indirect, omdat wij met 
het subregionale werkbedrijf en het Servicepunt 
Werk afspraken hebben gemaakt voor wat betreft 
participatieactiviteiten in het kader van de Z-route. 
Wij willen een ketenaanpak realiseren waarbij vanaf 
het moment dat een uitkering is aangevraagd en 
de scholing begint, ook het onderdeel werk/active-
ring wordt gestart. In eerste instantie is de leerling 
binnen het werkbedrijf werkzaam, maar zodra deze 
blijk geeft van voldoende taalontwikkeling en capaci-
teiten, wordt een traject richting werk opgestart door 
het Servicepunt werk. Het Servicepunt onderhoudt de 
contacten met diverse werkgevers.”

We vroegen aan gemeenten op welk moment zij van plan zijn 
om statushouders binnen het nieuwe stelsel te gaan bege-
leiden, en op welke manier (zie grafiek 10.4). Desgevraagd 
geven de meeste gemeenten aan om de statushouder 
gebruik te laten maken van de voorinburgering, maar wel al 
te starten met de intake als hij/zij nog op het AZC woont: 43% 
van de gemeenten is dit van plan. En 22% van de gemeen-
ten is van plan om zo snel mogelijk na koppeling aan de 
gemeente van start gaan met het reguliere inburgeringstra-
ject. Een iets kleiner deel van de gemeenten (17%) zegt de 
statushouder pas op te gaan pakken na verhuizing naar de 
gemeente. In dat geval maakt deze persoon dan gebruik van 
het COA-aanbod (waaronder voorinburgering). En 17% van 
de gemeenten weet nog niet op welk moment ze de begelei-
ding op gaan pakken.

Grafiek 10.4 Op welk moment is uw gemeente van plan 
statushouders binnen het nieuwe stelsel te 
gaan begeleiden, en op welke manier? 
(n=287)

10.4 Samenwerking met werkgevers

Desgevraagd geven zes op de tien gemeenten (59%) aan dat 
zij werkgevers niet betrekken bij de ontwikkeling en inrichting 
van de leerroutes in de gemeente/regio (zie grafiek 10.5). 7% 
geeft aan hier plannen voor te (gaan) maken en 35% van de 
gemeenten werkt op dit moment als samen met werkgevers 
rondom de ontwikkeling en inrichting van de leerroutes. 

Grafiek 10.5 Betrekt u werkgevers bij de ontwikkeling en 
inrichting van de leerroutes in uw gemeente/
regio? (n=288)
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Enkele gemeenten geven aan dat ze werkgevers betrek-
ken voor het onderdeel MAP: de Module Arbeidsmarkt en 
Participatie. Dit is een verplicht onderdeel van de inburge-
ringsplicht, met als doel om de competenties en arbeidskan-
sen van inburgeraars in beeld te brengen en hun vaardig-
heden bij te brengen om een baan te vinden. Onderdeel van 
de MAP zijn praktische activiteiten die de inburgeraar laten 
kennismaken met de (lokale) arbeidsmarkt.22 Gemeenten 
betrekken werkgevers bijvoorbeeld via het WSP of SW-bedrijf 
bij de MAP: 

“Ons SW-bedrijf zien wij als de centrale schakel voor 
het Participatiedeel en MAP.”

We zien enkele voorbeelden waar de samenwerking met 
werkgevers hecht is, zoals in onderstaand citaat waarbij taal-
lessen en praktijkervaring opdoen nauw verbonden worden:

Interview gemeente ’s-Hertogenbosch 

Uit de Divosa Benchmark Statushouders blijkt dat in de gemeente ’s-Hertogenbosch 45% van de statushouders 
aan het werk is. We spraken mevrouw Asya van Wamel, beleidsadviseur van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hoe verklaart u het relatief hoge percentage werkende statushouders in uw gemeente?

“Wanneer een nieuwe Bosschenaar (statushouder dus) zich vestigt in onze gemeente, nemen we meteen 
contact op en starten we het re-integratietraject op. Door vanaf de start helder kenbaar te maken wat rechten 
en plichten zijn en wat verwacht wordt – hoe het in Nederland gaat – creëren we goed verwachtingsma-
nagement. De inburgering zelf voeren we nog niet zelf uit. Maar we nodigen wel meteen mensen uit om het 
gesprek aan te gaan over de inburgering en te kijken waar zij tegenaan lopen.

Verder is het belangrijk te investeren in goed contact met werkgevers, zodat we kunnen kijken waar moge-
lijkheden zijn voor arbeidstoeleiding. Er zijn een aantal werkgevers in onze gemeente die zich echt inzetten 
voor de doelgroep. Een voorbeeld daarvan is Jobinvest. Hoe ze trajecten op maat maken, open staan voor 
verschillende initiatieven en mee helpen met het zoeken naar werkplekken waar mensen de taal leren, is echt 
bewonderenswaardig. We stimuleren deze proactieve houding.”

 Waar gaat u het komend jaar (nog meer) doen als het gaat om de arbeidstoeleiding voor deze doelgroep?

“Het komend jaar willen we nog meer verbinding creëren met het re-integratiesaanbod en taal. Wij gaan dus 
ons aanbod beter bundelen. En wat betreft het leren van de taal zorgen we voor ondersteuning op de werk-
vloer, maar denk bijvoorbeeld ook aan een taalmaatje. We willen ook meer aandacht besteden aan gerichte 
communicatie met de statushouders. En betreffende het nieuwe inburgeringsstelsel gaan we drie leerroutes 
bij één aanbieder neerleggen.”

Wat zijn uw tips voor andere gemeenten?

“Kom zo snel mogelijk in actie, zo vroeg mogelijk in het traject. Zorg voor goed verwachtingsmanagement. 
Investeer in extra aandacht en contact met het netwerk om deze mensen goed vooruit te helpen. Zorg voor 
een aantal belangrijke randvoorwaarden: duidelijke afspraken met werkgevers, een flexibel aanbod van de 
taalbureaus en houdt VluchtelingenWerk goed op de hoogte.”

“Door zoveel mogelijk de inburgeringslessen op 
locatie bij een werkgever te laten plaatsvinden.”

“We hebben een leer-werkbedrijf waarin we het stukje 
praktijk willen organiseren en daarnaast de taallessen 
op locatie. Op deze manier willen dualiteit borgen in 
onze werkwijze.”

Enkele gemeenten werken in een pilot al samen met 
werkgevers:

“Samen met gemeente *** hebben we een pilot 
ontwikkeld voor de Z-route. Hierbij zijn ons SW-bedrijf 
en een uitzendbureau betrokken. Sinds kort is ook 
contact gelegd met het WSP.”
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Soms wordt de samenwerking gezocht om specifieke trajec-
ten te ontwikkelen, bijvoorbeeld in een bepaalde sector:

“Regionale pilot Fit voor Techniek i.sm. 
installatiebranche.”

Ook geven enkele gemeenten aan dat werkgevers nauw 
betrokken zijn bij het denken over, en de ontwikkeling van de 
leerroutes: 

“Werkgevers hebben meegedacht over het uitvoe-
ringskader dat we in de regio hebben opgesteld.”

“Werkgevers wordt gevraagd mee te denken bij het 
inrichten van de leerroutes.”
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lijke organisatie: 42% van de gemeenten heeft dit antwoord 
aangevinkt. Op de derde plek staan betaalde banen: 35% 
van de gemeenten verwacht dat inburgeraars hier voorna-
melijk terecht zullen komen binnen de B1-route. 11% van 
de gemeenten verwacht dat inburgeraars voornamelijk via 
SW-bedrijven/beschut werk aan de slag gaan binnen de 
leerroute. 

Grafiek 11.1 Hoe wilt u de participatiecomponent binnen 
de B1-route vormgeven? Op wat voor 
plekken/manieren verwacht u dat inburge-
raars voornamelijk zullen participeren? 
(n= 284)*

* Respondenten konden maximaal twee antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld 
gaven resondenten 1,9 antwoorden.

Enkele gemeenten lichten toe dat zij hierbij een traject voor 
zich zien, dat uiteindelijk leidt tot een betaalde baan:

“Via leerlijnen bij de sociale werkplaats en maat-
schappelijke onderneming. Daarna verwachten we 
inburgeraars door te kunnen leiden naar reguliere 
werkgevers (via werkervaringsplaatsen of andere 
ondersteunende maatregelen als dat nodig is).”

7%

10%

11%

11%

35%

42%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Via het volgen van formeel onderwijs

Via het volgen van een cursus of
training

Anders, namelijk…

Via beschut werk (bij SW-bedrijven)

Bij werkgevers in een betaalde baan

Via vrijwilligerswerk bij
maatschappelijke organisaties

Bij werkgevers in een werkervarings-
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In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Hoe gaan gemeenten de participatiecomponent binnen 
de B1-route naar verwachting invullen?

• Hoe gaan gemeenten de participatiecomponent binnen 
de Z-route naar verwachting invullen?

• Zijn gemeenten van plan om Entree-trajecten (op 
het mbo) aan te bieden aan inburgeraars binnen de 
B1-route?

11.1 Invulling participatiecomponent 

In het nieuwe inburgeringsstelsel staat een duale insteek 
centraal: inburgeraars leren tegelijkertijd de taal en 
ontplooien participatie-activiteiten. Binnen de B1-route kan 
de gemeente afspraken maken met de inburgeraar over het 
volgen van werk, trainingen of een opleiding. De Z-route is 
een intensief traject gericht op taal, activering en participa-
tie: naast de inburgeringscursus moet de inburgeraar voor 
ten minste 800 uur aan participatieactiviteiten verrichten 
(Handreiking Leerroutes, Divosa). 

Wij vroegen gemeenten hoe zij de participatiecomponent 
binnen respectievelijk de B1-route en de Z-route vorm 
gaan vormgeven. Op wat voor plekken/manieren (men 
kon maximaal twee typen plekken aanvinken) verwach-
ten gemeenten dat inburgeraars voornamelijk zullen parti-
ciperen? De meeste gemeenten hebben hier een beeld bij, 
blijkt uit de antwoorden. Wel geven enkele gemeenten aan 
dat het uiteraard afhankelijk zal zijn van de achtergrond-
kenmerken van de inburgeraars (waaronder afstand tot de 
arbeidsmarkt).

B1-route: werkervaringsplekken en stages
Voor de B1-route verwachten de meeste gemeenten dat 
inburgeraars voornamelijk op een stage of werkervarings-
plek terecht zullen komen: 77% heeft dit antwoord aange-
vinkt (zie grafiek 11.1). Het antwoord dat gemeenten daarna 
het meest geven, is vrijwilligerswerk bij een maatschappe-

11  Invulling B1-route 
en Z-route
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11.2 Entree-opleiding B1-route

Desgevraagd geeft bijna een derde van de gemeenten (30%) 
aan dat zij binnen de B1-route entree-trajecten (mbo niveau 
1) aan gaan bieden aan inburgeraars. Van de gemeenten 
heeft 61% hier nog geen beslissing over genomen. En 9% 
zegt geen entree-trajecten aan te gaan bieden aan inburge-
raars in de B1-route (zie grafiek 11.3).

Grafiek 11.3 Bent u van plan om binnen de B1-route 
entree-trajecten (mbo niveau 1) aan te 
bieden aan inburgeraars? (n=289)

Een deel van de gemeenten die aangeeft entreetrajecten aan 
te gaan bieden, geeft aan dat ze dit momenteel al aanbieden 
en de samenwerking willen voortzetten omdat het succesvol 
is: 

“We werken nu al samen met een mbo-school die dat 
al doet voor statushouders en samenwerking gaat 
nog de komende jaren door.”

“We hebben inmiddels enkele jaren ervaring met het 
aanbieden van Entree met extra taalcomponent aan 
jonge statushouders. Er ervaringen daarmee zijn 
goed. Veel jongeren stromen uit naar regulier onder-
wijs (BBL/BOL, mbo) en er is relatief weinig uitval 
vanwege het niveau (wel i.v.m. andere problematiek).”

“In onze regio is dit aanbod er al enkele jaren. Met 
name jonge inburgeraars maken hier gebruik van. 
De resultaten zijn goed. De jongere haalt zijn inbur-
geringsdiploma en een entree diploma in 1,5 / 2 jaar 
tijd. Daarna kan hij makkelijk doorstromen naar een 
vervolgopleiding. De jongere ontvangt stufi en kan 
een bijbaan nemen, met zoals andere jongeren in 
Nederland.”

Andere gemeenten geven aan dat zij (jonge) statushou-
ders een kans willen geven zich te ontwikkelen via onder-
wijs, ook degenen die niet in aanmerking komen voor de 
Onderwijsroute. Vanwege hun ervaringen uit het verleden 
verwachten gemeenten dat de Onderwijsroute - waarbij 
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Nee

9%

Het volgen van een cursus of training of het volgen van een 
formele opleiding zal minder vaak voorkomen, verwachten 
gemeenten: respectievelijk 10% en 7% heeft dit aangevinkt.

Z-route: vrijwilligerswerk en versterken zelfredzaamheid
Gemeenten geven meer verschillende antwoorden over de 
invulling van de participatiecomponent binnen de Z-route, 
dan over de invulling daarvan in de B1-route (zie grafiek 
11.2). Toch komt hier ook een type plek uit waar gemeenten 
het meest inburgeraars in verwachten: 66% van de gemeen-
ten heeft vrijwilligerswerk bij maatschappelijke organisa-
ties aangevinkt. Iets meer dan de helft van de gemeenten 
(54%) verwacht dat inburgeraars voornamelijk aan activitei-
ten gericht op het versterken van de zelfredzaamheid zullen 
deelnemen. En 29% van de gemeenten verwacht dat de 
participatiecomponent voornamelijk zal worden vormgege-
ven via beschut werk/SW-bedrijven. 

Grafiek 11.2 Hoe wilt u de participatiecomponent binnen 
de Z-route vormgeven? Op wat voor 
plekken/manieren verwacht u dat inburge-
raars voornamelijk zullen participeren? (n= 
289)*

* Respondenten konden maximaal twee antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld 
gaven resondenten 1,9 antwoorden.

Van de gemeenten verwacht 20% dat inburgeraars voorna-
melijk aan de slag gaan op een stage of werkervaringsplek, 
en 1% verwacht dat men voornamelijk in een betaalde baan 
aan de slag gaat. Het volgen van een cursus of training of het 
volgen van een formele opleiding zal nog minder vaak voor-
komen dan in de B1-route, verwachten gemeenten: respec-
tievelijk 5% en 2% heeft dit aangevinkt.
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“De gemeente heeft de Onderwijsroute opgesplitst in 
2 opdrachten. Een opdracht voor taalschakeltrajecten 
hbo/wo en een opdracht voor taalschakeltrajecten 
mbo 2, 3 en 4. In deze opdracht is ook B1 naar Entree 
onderwijs opgenomen zodat alle inburgeraars die 
mbo (1 t/m 4) willen volgen hun taalschakeltraject bij 
dezelfde aanbieder volgen.”

Enkele gemeenten geven expliciet aan dat zij de entree-op-
leiding willen aanbieden om te zorgen dat de kansen op de 
arbeidsmarkt voor statushouders vergroot worden: 

“Ook in de B1-route willen we onderwijs aanbieden 
zodat nieuwkomers vaardigheden en kennis opdoen 
van de beroepssector waar zij actief in willen worden.”

“Een Nederlands diploma van een beroepsopleiding 
verbetert meestal de arbeidsmarktkansen.”

Tot slot benoemen enkele gemeenten dat zij zoveel mogelijk 
maatwerk willen kunnen bieden, en daarom ook de moge-
lijkheid voor entree-onderwijs opnemen in het aanbod. Dit 
kan in deze gemeenten ook op individuele basis aangeboden 
worden:

“Indien het in een individueel geval nodig is, kunnen 
wij een entree-opleiding aanbieden. We hebben dit 
ook meerdere keren gedaan. Dit zal dus niet stan-
daard zijn, maar is wel mogelijk.”

“We willen een zo’n gevarieerd mogelijk aanbod 
aanbieden dat past bij de leerbehoefte van de 
inburgeraar.”

de insteek is om (voorbereidende) trajecten vanaf niveau 
mbo-2 aan te bieden - niet haalbaar is voor een deel van de 
(jonge) statushouders, omdat zij eerst baat hebben bij een 
entreeopleiding.

“Inschatting op basis van opgedane kennis en erva-
ring is dat mbo 2 of hoger niet of niet direct haalbaar 
zal zijn voor een deel van de inburgeringsplichtigen, 
terwijl entree wel mogelijk kan zijn. Deze naar schat-
ting behoorlijk grote groep verdient eveneens de 
kans om zich optimaal te ontwikkelen naar potentie 
en ambitie. Een opleiding is de basis en de sleutel 
hiervoor.”

“Voor inburgeraars voor wie B1 te hoog gegrepen 
is, willen we een duaal traject met entree-onder-
wijs mogelijk maken. De participatie-component 
wordt op deze manier opgevuld door het entree-tra-
ject. Hiervoor richten we een extra route in. Dit is de 
B1-entreeroute. Deze valt binnen de wettelijke kaders 
van de B1-route, maar wordt georganiseerd in nauwe 
samenhang met de Onderwijsroute.”

Enkele (zoals bovenstaande) gemeenten richten daarvoor 
een speciale B1-Entreeroute in. Andere gemeenten 
hebben het aanbod verweven in de (aanbesteding voor de) 
Onderwijsroute: 
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catie en biedt een goede startpositie op de arbeidsmarkt. 
Instroom in opleidingen van mbo-niveau 2 of hoger is daarom 
gewenst, is te lezen in de Handreiking Leerroutes van Divosa. 
Te verwachten is dat er binnen de Onderwijsroute taalscha-
keltrajecten op verschillende niveaus worden vormgegeven. 
Wij vroegen gemeenten of zij verwachten of er – binnen de 
Onderwijsroute van het nieuwe inburgeringsstelsel – in de 
gemeente/regio voldoende passend aanbod komt op de 
verschillende onderwijsniveaus, namelijk: mbo niveau 2, 
mbo niveau 3 en 4, hbo en wo.

Ten tijde van het veldwerk voor deze monitor (maart en 
april 2021) liepen veel aanbestedingen nog, en de uitkomst 
daarvan was op dat moment nog niet bekend. Ook waren 
nog niet alle kaders van de Onderwijsroute bekend. Dat is 
terug te zien in de antwoorden van de gemeenten: ongeveer 
de helft van de gemeenten geeft aan nog niet te weten of 
er passend aanbod op de verschillende niveaus beschikbaar 
komt. Voor het hbo en wo is dit minder vaak bekend dan voor 
de mbo-opleidingen (zie grafiek 12.1). 

Grafiek 12.1 Verwacht u dat er in uw gemeente/regio in 
het nieuwe inburgeringsstelsel voldoende 
passend aanbod komt voor: (n=289)
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In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Verwachten gemeenten dat er voldoende aanbod 
komt binnen de Onderwijsroute, voor de verschillende 
onderwijsniveaus?

• Wat ondernemen gemeenten om ervoor te zorgen dat 
statushouders na de Onderwijsroute succesvol kunnen 
doorstromen naar een vervolgopleiding?

• Welke uitdagingen zien gemeenten in de organisatie 
van de Onderwijsroute?

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel is voorzien dat 
gemeenten met alle statushouders een Brede intake 
afnemen, waarin zij een PIP (Persoonlijk Plan Inburgering 
en Participatie) opstellen. Daarin staan afspraken over het 
traject van inburgering en participatie. Er komen drie leer-
routes in het nieuwe inburgeringsstelsel: De B1-route, de 
Onderwijsroute en de Z-route. 

In dit hoofdstuk staan we stil bij de Onderwijsroute. Deze 
route is gericht op het behalen van een erkend diploma 
binnen het Nederlands onderwijs voor een goede startpositie 
op de arbeidsmarkt. Met name jonge inburgeringsplichtigen 
worden daarop voorbereid door het volgen van een taalscha-
keltraject waarin zij niet alleen de Nederlandse taal leren op 
minimaal niveau B1, maar ook andere vakken en vaardighe-
den leren om succesvol te kunnen instromen in een mbo-, 
hbo- of universitaire opleiding. We hebben in de enquête 
uitgebreid aandacht besteed aan de Onderwijsroute, omdat 
over deze route volgens onze samenwerkingspartners nog 
veel vragen over zijn.

12.1 Taalschakeltrajecten op verschillende 
onderwijsniveaus

Het doel van de Onderwijsroute is instroom in vervolgonder-
wijs op alle niveaus – van mbo tot hbo en wo. Een Nederlands 
diploma van niveau mbo-2 of hoger geldt als startkwalifi-

12   Invulling Onderwijsroute

https://www.divosa.nl/pdf/--_--handreiking-leerroutes/pagina.pdf
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Het grootste knelpunt dat gemeenten noemen, waardoor 
zij nog niet weten of het gaat lukken om passend aanbod 
te realiseren, is dat de gemiddeld € 10.000 die beschikbaar 
is voor de Onderwijsroute volgens de onderwijsinstellingen 
onvoldoende is. Ten tijde van de uitvraag hadden meerdere 
gemeenten te maken met onderwijsinstellingen die aangaven 
dat zij voor dit bedrag geen traject konden aanbieden:

“We zijn op dit moment volop in overleg met taalaan-
bieders en middenin een formele aanbesteding. We 
streven naar voldoende aanbod, maar ROC’s en hbo’s 
geven aan niet uit te gaan komen met de door het rijk 
toegezegde middelen (gemiddeld €10.000 per status-
houder). Overige aanbieders willen lang niet altijd de 
Onderwijsroute aanbieden.”

“We kopen de verschillende taalschakeltrajecten in 
via regionale aanbesteding. We krijgen wel signalen 
dat niet alle onderwijspartijen in regio *** voor het 
budget van 10.000 mee willen/kunnen doen in de 
aanbesteding. Dat zou erg onwenselijk zijn vanwege 
de huidige kennis over taalschakeltrajecten die zij al 
hebben.”

“Op dit moment hebben de ROC’s aangegeven 
niet mee te doen met de aanbesteding van de 
Onderwijsroute. Dit is een grote zorg aangezien wij wel 
kwalitatief goed onderwijs willen kunnen aanbieden.”

“De Onderwijsroute is kostbaar en past nauwe-
lijks binnen het daarvoor beschikbare budget. 
Differentiëren binnen de Onderwijsroute is hierdoor 
vrijwel onmogelijk.”

(Boven)regionale oplossingen voor hbo- en wo-niveau
Zoals hierboven genoemd, verwacht een flink aantal 
gemeenten dat het aantal inburgeraars in de Onderwijsroute 
heel beperkt zal zijn. Dat geldt zowel voor de Onderwijsroute 
in zijn geheel, als specifiek voor inburgeraars voor wie een 
taalschakeltraject of niveau hbo of wo passend zal zijn: 
gemeenten geven aan dat dit niet zal voorkomen, of dat het 
om kleine aantallen gaat. Om toch een aanbod te kunnen 
creëren werken gemeenten regionaal en soms bovenre-
gionaal samen. Meerdere gemeenten hebben afspraken 
gemaakt met centrumgemeenten om daar voor individuele 
deelnemers aanbod op niveau hbo en wo in te kunnen kopen. 

Gemeenten weten al het meeste over de route via mbo 
niveau 2: daarvan zegt 48% van de gemeenten dat dit (naar 
verwachting) gerealiseerd zal worden in de regio, 48% weet 
het nog niet en in 4% van de gemeenten komt er (naar 
verwachting) geen passend aanbod op niveau mbo 2 binnen 
de Onderwijsroute.

Van de gemeenten verwacht 41% dat er een passend aanbod 
binnen de Onderwijsroute komt op niveau mbo 3 & 4, in 
54% van de gemeenten is dit nog niet bekend en 5% van de 
gemeenten geeft aan dat er (naar verwachting) geen passend 
aanbod op niveau mbo 3 & 4 binnen de Onderwijsroute 
mogelijk zal zijn.

Minder dan een derde van de gemeenten verwacht dat er in 
de regio een passend aanbod beschikbaar komt op niveau 
hbo en wo. In 56% van de gemeenten is dit nog niet bekend 
en respectievelijk 12 en 13% van de gemeenten geeft aan dat 
er géén passend aanbod voor hbo en wo zal zijn in de regio.

Veel is nog onbekend; budget is een knelpunt
Wij vroegen gemeenten om hun antwoord toe te lichten. 
Daaruit blijkt dat de gemeenten veelal nog in de aanbeste-
dingsprocedure zitten, nog wachten op nadere invulling van 
de Onderwijsroute vanuit het Rijk of dat zij nog in overleg zijn 
met de onderwijsinstellingen over de mogelijkheden.

“Nog te veel onduidelijkheid over deze route.”

“Aanbesteding is net uitgezet. Er is nog geen zicht op 
de reacties.”

“Er loopt momenteel een aanbesteding. Intentie is dat 
er binnen de Onderwijsroute taalschakeltrajecten zijn 
van mbo 2 t/m wo.”

Ook zijn er gemeenten die aangeven minder prioriteit te 
geven aan de inrichting van de Onderwijsroute, omdat ze 
verwachten dat het volume binnen die route (zeer) beperkt 
zal zijn.

“We zijn nog druk doende met het inkoopproces van 
de leerroutes. We richten ons op dit moment op de 
B1 en Z-route, omdat we uit de praktijk weten dat de 
Onderwijsroute maar voor een heel kleine doelgroep 
geschikt zal zijn.”
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“Er zijn weinig hbo- en wo-opleidingen. De vraag naar 
hoger opgeleiden is schaarser.”

Er zijn gemeenten die al goede ervaringen hebben met scha-
keltrajecten op de verschillende niveaus. Zij kunnen op deze 
contacten voortbouwen, en daarom een passend aanbod op 
elk niveau aanbieden.

“Inmiddels voldoende ervaring hiermee opgedaan. 
Netwerk in de regio is versterkt waardoor er voor 
iedere route een aanbieder is.”

Zoals eerder beschreven in deze paragraaf zijn hier echter 
ook knelpunten, namelijk dat partijen die voorheen een scha-
keltraject aanboden, dat binnen het nieuwe inburgeringsstel-
sel niet willen/kunnen doen omdat het budget ontoereikend 
is. 

“Onze regio heeft al een vorm van een schakeltraject 
richting mbo, hbo en wo. Daarop willen wij voortbor-
duren. Hiervoor zijn we uiteraard wel afhankelijk van 
hoe de inkoop uitpakt.”

12.2 Doorstroom naar een vervolgopleiding

Het diploma taalschakeltraject, dat inburgeraars via de 
Onderwijsroute behalen, heeft niet dezelfde status als een 
Nederlands diploma van het voortgezet onderwijs, dat 
toegangsrecht geeft tot instroom in het vervolgonderwijs. 
De vervolgopleidingen bepalen of zij deze studenten daad-
werkelijk toelaten. Wij vroegen gemeenten wat zij doen om 
te zorgen dat inburgeraars na het doorlopen van het taal-
schakeltraject van de Onderwijsroute succesvol kunnen 
instromen en doorstromen in de vervolgopleiding. De 
antwoordcategorieën voor deze vraag hebben we geba-
seerd op het Adviesrapport Eindtermen taalschakeltraject 
Onderwijsroute inburgering23 en bevindingen uit onderzoek 
van Kennisplatform Integratie & Samenleving naar schakel-
trajecten24 die statushouders voorbereiden op instroom in 
regulier middelbaar- en hoger onderwijs. 

In tabel 12.2 zijn de antwoorden van de gemeenten terug 
te vinden. Uit de tabel blijkt dat in de helft van de gemeen-
ten (51%) nog niet bekend is hoe zij de aansluiting met de 
vervolgopleiding willen gaan organiseren.

“Door regionale inkoop verwachten we voldoende 
aanbod te hebben.”

“Participeren in bovenregionaal aanbestedingstraject 
dat voldoende volume moet garanderen voor volledig 
aanbod.”

“We willen voor hbo-/wo-niveau aansluiten bij 
Amsterdam en 1 op 1 inkopen.”

Gemeenten zetten met name in op aanbestedingsprocedu-
res voor de mbo-opleidingen, omdat zij verwachten dat dit 
voor de meeste inburgeraars het passende niveau zal zijn. 
Voor het niveau hbo en wo wordt vaker gekozen om – indien 
dat t.z.t. aan de orde is – maatwerktrajecten op te zetten. Ook 
maken enkele kleinere gemeenten afspraken met centrum-
gemeenten in de regio: indien er hoogopgeleide statushou-
ders/statushouders voor wie een hogere opleiding geschikt 
is in de kleine gemeenten wonen, kunnen zij via de centrum-
gemeente de Onderwijsroute op niveau Hbo of Wo volgen.

“We verwachten dat er meer mensen op mbo-niveau 
opgeleid kunnen worden dan op hbo/wo Afhankelijk 
van het volume gaan we hier maatwerkoplossingen 
voor ontwikkelen.”

“Wij verwachten voor hbo en wo losse trajecten 
(maatwerk) in te kopen. Gezien de aantallen kan dit 
ook. Het voordeel is dat de inburgeraar dan ook een 
vrije keuze heeft voor hbo/wo onderwijsinstelling.”

“Bij de ontwikkeling van het aanbod mbo werken 
we bovenregionaal samen. […] Hoger onderwijs via 
Amsterdam (individueel contract per kandidaat).”

Enkele gemeenten geven aan dat zij hun aanbod in de 
Onderwijsroute afstemmen op de vraag vanuit werkgevers. 
In de praktijk betekent dit voor die gemeenten dat zij met 
name willen inzetten op mbo-opleidingen, omdat daar meer 
vraag naar is: 

“De meeste banen in deze gemeente zijn op 
mbo-niveau.”
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een snuffelstage in de opleiding of werkervaringsplek op de 
werkvloer.

Een tiende van de gemeenten geeft aan dat zij afspraken 
maken met vervolgopleidingen over het aanbieden van extra 
taalonderwijs. En in 7% van de gemeenten krijgen inbur-
geraars na afronding van het taalschakeltraject begelei-
ding tijdens het doorlopen van (de eerste periode van) hun 
vervolgopleiding.

Eén grote gemeente geeft een uitgebreide toelichting hoe de 
aansluiting met vervolgonderwijs georganiseerd gaat worden:

“Van de aanbieder van het taalschakeltraject wordt 
verwacht dat zij eerder taalschakelonderwijs hebben 
verzorgd en dat eerdere deelnemers aan taalscha-
kelonderwijs op alle niveaus zijn doorgestroomd. 
Daarnaast wordt van de aanbieder verwacht dat zij 
het onderwijsaanbod in de regio kent en ook de toela-
tingseisen van de diverse opleidingen. De aanbieder 
begeleidt naar vervolgonderwijs, organiseert even-
tueel een meeloopdag, helpt met praktische zaken en 
er worden buddy’s ingezet die deelnemers aan taal-
schakeltrajecten kennis laten maken met het onder-
wijs volgen in Nederland.”

12.3 Uitdagingen in de organisatie van de 
Onderwijsroute

Wij vroegen de gemeenten welke uitdagingen zij ervaren in 
de organisatie van de Onderwijsroute. Hieruit komt een breed 
gedeelde uitdaging naar voren: het beschikbaar gestelde 
budget van €10.000 per statushouder is (voor de onderwijsin-
stellingen) ontoereikend om het taalschakeltraject te kunnen 
organiseren. Van alle (167) respondenten die een toelichting 
gaven, geeft de helft aan dat de financiën ontoereikend zijn. 
Veel gemeenten geven aan dat (zij vrezen dat) mbo (en hoger 
onderwijs) – instellingen niet willen inschrijven op de aanbe-
stedingen, omdat ze het onderwijs niet kunnen organiseren 
binnen het beschikbare budget. Door het deze kwestie lukt 
het gemeenten (nog) niet altijd om bestaande samenwerkin-
gen te behouden, en om de kwaliteit van de Onderwijsroute 
te waarborgen, geven de gemeenten aan. 

Tabel 12.2 Wat organiseert uw gemeente (of: wat is uw 
gemeente van plan te organiseren) om te 
zorgen dat inburgeraars na het doorlopen van 
het taalschakeltraject van de Onderwijsroute 
succesvol kunnen instromen en doorstromen in 
de vervolgopleiding? (n=289)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 1,4 antwoorden.

Dat is nog niet bekend 51%

Inburgeraars krijgen na afronding van het taalscha-
keltraject begeleiding bij het aanmelden voor de 
vervolgopleiding

29%

Er is in het taalschakeltraject ruimte voor kennismaking 
met de (beoogde) vervolgopleiding en beroep (bijv. via een 
snuffelstage in de opleiding of werkervaringsplek op de 
werkvloer)"

21%

De gemeente neemt in de inkoopvoorwaarden op dat 
de aanbieder van het taalschakeltraject contact heeft/
samenwerkt met de (boven)regionale opleidingsinstel-
lingen over het toelaten van taalschakelstudenten met 
een passend taalschakeltraject-diploma

21%

Wij maken afspraken met vervolgopleidingen over het 
aanbieden van extra taalonderwijs 10%

Inburgeraars krijgen na afronding van het taalschakel-
traject begeleiding tijdens het doorlopen van (de eerste 
periode van) hun vervolgopleiding

7%

Anders, namelijk… 4%

De gemeenten die al wel weten hoe zij dit willen gaan vorm-
geven, geven het vaakst aan (29% van de gemeenten vinkt 
dit aan) dat inburgeraars na afronding van het taalscha-
keltraject begeleiding krijgen bij het aanmelden voor de 
vervolgopleiding.

21% van de gemeenten neemt in de inkoopvoorwaarden 
op dat de aanbieder van het taalschakeltraject contact 
heeft, of samenwerkt met de opleidingsinstellingen over 
het toelaten van taalschakelstudenten met een passend 
taalschakeltraject-diploma.

Tevens geeft 21% van de gemeenten aan dat er in het taal-
schakeltraject ruimte is voor kennismaking met de (beoogde) 
vervolgopleiding en het (beoogde) beroep. Bijvoorbeeld via 
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“Financiering! Zal er voldoende budget beschikbaar 
zijn om deze route aan te bieden aan ieder die daar 
voor in aanmerking komt?”

Andere uitdagingen die gemeenten noemen hebben te 
maken met het beperkte volume aan inburgeraars dat naar 
verwachting in aanmerking komt voor de Onderwijsroute. Dat, 
in combinatie met de complexiteit van de Onderwijsroute, 
maakt het voor met name kleine gemeenten moeilijk om hier 
een goed aanbod voor in te richten. Regionale of bovenregi-
onale samenwerking kan hier uitkomst bieden.

Interview monitor gemeente Oegstgeest 

Uit de Divosa Benchmark Statushouders blijkt dat in de gemeente Oegstgeest 31% van de statushouders 
onderwijs volgt. We spraken mevrouw Eleonora Paauwe, projectleider JAS (Leidse inburgering). 

Hoe verklaart u het relatief hoge percentage onderwijsvolgende statushouders in uw gemeente?

“Het is goed mogelijk dat in de onderzoeksgroep relatief veel 18-30-jarigen zitten in verhouding tot de 
totale groep inburgeringsplichtigen van gemiddeld 20 inburgeringsplichtigen per jaar in Oegstgeest.  Voor 
deze groep jongeren zetten wij actief in op onderwijs. We doen dit onder meer via bijscholingsinstelling 
Transferium, waar docenten werken aan deficiëntievakken waarvoor minder aandacht is binnen het reguliere 
mbo. We bieden ook nazorg na de uitstroom naar onderwijs. Als iemand terugvalt of moeilijkheden onder-
vindt, is het altijd mogelijk om bijles te krijgen of hulp te ontvangen bij rapportages voor de opleiding. Dat zijn 
toch vaak de pijnpunten bij studenten. Het is ook belangrijk om statushouders die een opleiding gaan volgen 
goed voor te lichten over hoe het Nederlandse onderwijssysteem werkt en wat er van je verwacht wordt. Zo is 
zelfreflectie in Nederland belangrijk en het zowel zelfstandig als in groepen kunnen werken aan een opdracht.  

Verder hebben we een speciale consulent onderwijs, die mensen voorziet van advies, ook over praktische 
zaken zoals de aanschaf van boeken en de aanvraag van studiefinanciering. Deze consulent is doorslagge-
vend voor de jonge statushouders in het creëren van de randvoorwaarden om onderwijs te kunnen volgen.”

Waar gaat u het komend jaar op inzetten als het gaat om de onderwijsroute?

"Op dit moment gaat het om relatief kleine aantallen statushouders die een opleiding volgen. Onder het 
nieuwe stelsel wordt het nog lastiger om voor zo’n klein volume een passend, inhoudelijk goed en betaalbaar 
traject neer te zetten. We vinden het taalschakeltraject inhoudelijk goed als voorbereiding op instroom in een 
opleiding. Maar we vinden de tijd die ervoor staat om het taalniveau B1 te halen terwijl tegelijkertijd gewerkt 
wordt aan de deficiëntievakken, een periode van anderhalf jaar, niet zo realistisch. Daarom denken we dat er 
ook in het nieuwe stelsel statushouders die de B1-route volgen, een entree-opleiding zullen volgen en op die 
manier in het mbo instromen."

Wat zijn uw tips voor andere gemeenten?

“Zet in op intensieve begeleiding – niet alleen vakinhoudelijk, maar ook op praktische kennis over wat er 
nodig is om te slagen. We zijn met betrekking tot dit laatste punt dan ook blij dat hier ruimschoots aandacht 
voor is binnen de nieuwe onderwijsroute. Omgang tussen docenten en deelnemers, vermogen tot zelfreflec-
tie en het (bij)stellen van leerdoelen zitten hier allemaal in verwerkt. In die zin sluit het ook aan op wat we al 
deden. Verder zetten we in op NT2-onderwijs, omdat we weten dat de taalcomponent voor inburgeraars in 
vrijwel alle leerprocessen verweven is. Dus de meeste trainers en docenten die we aantrekken hebben die 
NT2-component.”

“Wij haken aan bij een grote gemeente in de regio. 
Dit is te complex voor een kleinere gemeente zonder 
eigen mbo/hbo-scholen.”

“Voor nu zien wij 2 belangrijke uitdagingen: 1 Het aantal 
deelnemers dat voor deze route in aanmerking gaat 
komen. Vanuit onze regio hebben wij geconstateerd 
dat de aannames van het Rijk behoorlijk verschillen 
met onze eigen ervaringen. 2 Wij verwachten dat het 
budget vanuit het Rijk niet toereikend zal zijn, gezien 
de signalen vanuit de aanbieders.”
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Enkele overige uitdagingen die gemeenten noemen, zijn 
onder andere: grote reisafstanden in geval van een (boven)
regionaal aanbod, uitval van inburgeraars, onduidelijkheid 
over invulling en lagere regelgeving van de Onderwijsroute, 
de duur van de Onderwijsroute (is de tijd die ervoor staat 
voldoende om inburgeraars klaar te stomen voor een 
vervolgopleiding?), de timing van de Onderwijsroute en 
aansluiting op vervolgonderwijs (dat in september start). Een 
gemeente vat de uitdagingen die in de gemeente spelen, als 
volgt samen: 

“Vraagstuk: wat kunnen we [van de onderwijsinstel-
lingen] vragen voor het beschikbare budget (wordt nu 
uitgedacht, maar lijkt beperkt). Voorkeur heeft bege-
leiding bij aanmelding, nazorg (kort en/of langdurig). 
Maar is dit reëel? Volume is beperkt, marktpartijen 
zien daardoor uitdaging om onderwijs (met name 
deficiënte vakken) efficiënt in te richten. De overgang 
van het taalschakeltraject naar regulier onderwijs is 
een uitdaging, de ervaring leert dat uitval groot is. 
Er kunnen wel afspraken met opleidingsinstellingen 
regionaal gemaakt worden, maar ervaring leert dat 
deelnemer elders in land gaan studeren.”

“Weinig volume. Dit zal regionaal of bovenregionaal 
ingekocht moeten worden.”

Daarnaast wordt de doorstroom naar het vervolgonder-
wijs door de gemeenten als een uitdaging gezien. Het wordt 
belangrijk gevonden om dit te goed te regelen, en – zoals ook 
te lezen was in de vorige paragraaf – is men nog zoekende 
hoe dit goed vormgegeven kan worden.

“Het voortraject moet zodanig zijn, dat de inbur-
geraar goed voorbereid is en optimale kans heeft 
de vervolgopleiding goed af te ronden. Het is voor-
alsnog spannend wat we precies uitvragen voor de 
Onderwijsroute. Vergeten we niets...? Hoe waarborgen 
we een zo goed mogelijke warme overdracht van het 
taalschakeltraject naar de vervolgopleiding?”

“Dat wettelijk niets is vastgelegd of landelijk niets is 
afgesproken over de geldigheid van het diploma.”
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“Wij schatten vooral het aantal Z-routers beduidend 
hoger is dan het Rijk. Dit baseren wij op de instroom 
van afgelopen jaren, waar veel analfabeten en laag-
geletterden tussen zaten. B1 blijft nou eenmaal een 
pittig taalniveau om te bereiken.”

Er is een aantal gemeenten dat in hun toelichting aangeeft 
dat zij hun inschatting baseren op ervaringen uit het verleden, 
maar dat zij met de mogelijkheden die het nieuwe stelsel 
biedt, hopen en verwachten dat een deel van de doelgroep 
op een hoger niveau zal kunnen gaan inburgeren. 

“Dit zijn voor nu schattingen. Op basis van de huidige 
gegevens verwachten we dat er meer mensen in de 
Z-route zullen komen. Echter met de juiste begelei-
ding en maatwerk proberen we ervoor te zorgen dat 
meer inburgeraars op een hoger niveau dan in het 
huidige stelsel zullen komen.”

“Ik schat in dat door de verandering in de Wet meer 
mensen een hoger taalniveau bereiken: de druk van 
de lening en boete is weg, waardoor de focus niet ligt 
op het behalen van de 600-uur les.”

De kenmerken van de gemeenten zelf spelen bij de inschat-
tingen ook een rol. In gemeenten met bijvoorbeeld relatief 
grote huizen, vestigen zich meer gezinnen. Betreffende 
gemeenten lichten toe dat zij in dat geval minder instroom in 
de Onderwijsroute verwachten.

Er zijn ook gemeenten die wat betreft de inschatting aanslui-
ten bij die van het Rijk of Divosa. Een enkeling noemt dat 
de inschatting afkomstig is uit een consultatie van de in de 
regio aanwezige taalinstituten.

In tabel 13.1 is te zien wat gemeenten inschatten. Ook is 
te zien wat landelijk gezien de schattingen zijn zoals de 
Rijksoverheid en Divosa die hanteren, en welke inschatting 
de gemeenten vorig jaar maakten. Het streven van de nieuwe 
Wet is om inburgeringsplichtigen op een zo hoog mogelijk 

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Hoeveel procent van de inburgeraars in de gemeenten 
zal naar schatting welke leerroute gaan doorlopen?

• Hoe komen de schattingen van gemeenten over de 
verdeling van inburgeraars over de leerroutes tot 
stand?

• Hoe zijn gemeenten van plan het beschikbare inburge-
ringsbudget over de drie leerroutes te gaan verdelen?

• Zijn gemeenten van plan aanvullende financiering 
inzetten ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe 
Wet inburgering?

• Hoe gaan gemeenten om met eventuele fluctuaties in 
aantallen inburgeraars in de leerroutes?

13.1 Inschatting leerroutes

Er komen drie leerroutes in het nieuwe stelsel: de B1-route, 
de Onderwijsroute, en de Zelfredzaamheidsroute (zie hoofd-
stuk 1 voor een uitgebreide toelichting op de onderdelen van 
de nieuwe Wet inburgering).

Net als vorig jaar vroegen we ook dit jaar aan gemeenten 
hoeveel procent van de inburgeraars in de gemeente naar 
schatting welke leerroute zal gaan doorlopen. In de monitor 
van 2020 beschreven we dat gemeenten toen in hun toelich-
ting vaak opmerkten dat zij het heel lastig vonden om een 
inschatting te maken. Dit jaar zien we deze kanttekening 
minder terug in de antwoorden van gemeenten: in de verdere 
aanloop naar het nieuwe stelsel hebben gemeenten blijk-
baar meer ‘beeld’ gekregen van de (inhoud en scope van de) 
leerroutes en daardoor minder aarzelingen om zich aan een 
schatting te wagen.

Net als vorig jaar geven veel gemeenten aan dat de inschat-
ting is gebaseerd op de kennis over de huidige doelgroep in 
de eigen gemeente. Gemeenten gebruiken de ervaringen met 
de (kenmerken en mogelijkheden van de) doelgroep om tot 
een inschatting te komen.

13  Schatting aantallen en 
kosten leerroutes
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“De meerderheid zal gebruikmaken van B1-route ook 
gezien mogelijkheid tot afschalen naar A2.”

Daarnaast zagen we in hoofdstuk 12 al dat bijna een derde 
van de gemeenten (31%) binnen de B1-route entree-trajec-
ten (mbo niveau 1) wil gaan aanbieden aan inburgeraars (en 
dat 60% dit nog niet weet/nog niet heeft beslist). Dit is ten 
opzicht van vorig jaar een betrekkelijk nieuw geluid. Het lijkt 
aannemelijk dat gemeenten het aandeel statushouders in de 
B1-route nu hoger inschatten, omdat zij hierin nu ook een 
groep jonge statushouders includeren, die men, vanwege het 
lage opleidingsniveau of moeite met de Nederlandse taal, 
eerder in de Z-route hadden ingedeeld.

“In de B1-route zit ook 10% opgenomen voor de 
B1-Entree route.”

De redenen waarom gemeenten nog steeds een fors lagere 
inschatting maken van het aandeel statushouders in de 
B1-route van het Rijk (45% ten opzichte van 60%) zijn onge-
wijzigd ten opzichte van die van vorig jaar: de – naar eigen 
zeggen – meer realistische inschatting van de mogelijkhe-
den en capaciteiten van de doelgroep en het idee dat juist 
in hun gemeente of regio laag opgeleide, of laagleerbare 
statushouders worden geplaats.

“Ervaringen uit het verleden leren dat de meeste kandi-
daten al moeite hebben de opleiding op A1 niveau af 
te ronden. Wij verwachten dus dat de B1 route voor de 
meeste kandidaten te hoog gegrepen is.”

“Tot op heden krijgt de regio X vooral laag opgeleiden 
toebedeeld door het COA. De hoger opgeleiden en 
inburgeraars met meer potentie, worden vooral aan 
de Randstadgemeenten gekoppeld. Uitgaande van 
die situatie, verwachten we dat B1 niveau voor velen 
niet haalbaar is.”

Onderwijsroute
Ook op de Onderwijsroute is er lichte beweging te zien: 
het percentage inburgeraars waarvoor de Onderwijsroute 
geschikt lijkt, is in de schatting van gemeenten afgenomen 
van 21% naar 18%. Ter vergelijking: de landelijke inschatting 
is dat een kwart van de inburgeraars de Onderwijsroute zal 
doorlopen.

taalniveau te laten inburgeren, via de B1-route. In 2020 was 
het daarom opvallend dat gemeenten inschatten dat de 
meeste asielstatushouders de Z-route zullen volgen. Dit jaar 
is er in de schattingen een verschuiving naar de B1-route te 
zien. Gemeenten schatten dat 45% van de inburgeraars de 
B1-route zullen doorlopen (in 2020 was dat 35%), 18% zal de 
Onderwijsroute volgen (21% in 2020) en 37% van de inburge-
raars (in 2020 was deze schatting 44%) zal naar schatting de 
Z-route doorlopen.

Net als vorig jaar schatten gemeenten het percentage inbur-
geraars dat de Z-route zal doorlopen daarmee alsnog een 
stuk hoger in dan de landelijke schatting: gemeenten denken 
dat de Z-route de aangewezen route zal zijn voor 37% van 
de statushouders, terwijl de landelijke schatting uitgaat van 
slechts 15% deelname aan de Z-route. 

Tabel 13.1 Hoeveel procent van de inburgeraars in uw 
gemeente zal naar schatting welke leerroute 
gaan doorlopen*?

* Gemiddeldes van alle schattingen van de respondenten

2021 (n=279) 2020 (n=216) Landelijke 
schatting

B1-route 45% 35% 60%

Onderwijsroute 18% 21% 25%

Z-route 37% 44% 15%

B1-route
Als we de schattingen voor de B1-route nader bekijken, dan 
is te zien dat 26% van de gemeenten inschat dat (meer dan) 
60% van de inburgeraars in de B1-route zal zitten. Ter verge-
lijking: vorig jaar schatte 15% van de gemeenten dit in. Er lijkt 
dus een beweging te zijn, waarbij gemeenten de B1-route 
voor meer statushouders geschikt achten.

Uit de toelichtingen van gemeenten blijkt dat zij zich in het 
afgelopen jaar een beter beeld hebben kunnen vormen 
van de inhoud en reikwijdte van de leerroutes. Zo lijkt het 
gegeven dat binnen de B1-route, afschaling naar A2 niveau 
mogelijk is, meer bekend te zijn geraakt, waardoor gemeen-
ten het aandeel statushouders in de B1-route hoger inschat-
ten, vergeleken met afgelopen jaar.

“Van de 60% in de B1 route verwachten we dat een 
groot deel het examen op A2 zal behalen.”
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de Onderwijsroute zal doorlopen. Het hoogste geschatte 
percentage inburgeraars in de Onderwijsroute is 60%.

Z-route
Vorig jaar schatten gemeenten nog in dat voor het grootste 
deel van de statushouders de Z-route geschikt zal zijn, nu 
is de schatting voor de B1-route het hoogst. Niettemin is de 
inschatting van gemeenten van het aandeel statushouders 
dat de Z-route zal volgen nog steeds aanzienlijk hoger dan 
die van het Rijk (respectievelijk 37% versus 15%). Redenen 
hiervoor noemden we al bij de toelichting op de B1-route: 
gemeenten schatten in dat het B1-niveau voor een flink 
deel van de groep statushouders te hoog gegrepen is. In 
de toelichtingen zien we nog een ander argument dat kan 
verklaren waarom de inschattingen van gemeenten en het 
Rijk sterk afwijken. We noemden al dat gemeenten overige 
inburgeringsplichtigen naar eigen zeggen beter in beeld 
hebben gekregen (ten opzichte van vorig jaar). Bij een enkele 
gemeenten leidt dit tot een positievere inschatting van de 
grootte van het aandeel inburgeraars in de B1-route. Maar 
meerdere gemeenten melden juist dat het hun verwachting is 
dat met name nareizigers in de Z-route terecht zullen komen.

“De Z-route zal mogelijk nog hoger uitvallen in de 
praktijk, omdat de statushouders vanuit hun land van 
herkomst al zeer laag zijn opgeleid. Hierbij wordt ook 
nog rekening gehouden met de toenemende instroom 
in de vorm van gezinshereniging.”

Daarbij wordt genoemd dat vrouwelijke statushouders die 
niet afhankelijk zijn van een uitkering in de Z-route terecht 
zullen komen, omdat mogelijkheden om te sturen op 
deelname aan de arbeidsmarkt ontbreekt.

“Onze schatting is gebaseerd op de samenstelling 
van onze instroom en het gegeven dat veel vrouwe-
lijke partners geen opleiding genoten hebben / of 
geen toekomst op de arbeidsmarkt verwachten. Dit 
is gelet op rollenpatroon en het ontbreken van moge-
lijkheden om hierop te sturen indien ze niet onder de 
Participatiewet vallen omdat de partner een betaalde 
baan krijgt).”

De redenering in bovenstaand citaat gaat voorbij aan het 
gegeven dat straks een leerbaarheidstoets leidend is voor 
de keuze van de leerroute. Een enkele gemeente heeft 
vernomen dat inburgeraars mogelijk de leerbaarheidstoets 
zullen manipuleren om deze keuze te beïnvloeden.

Uit de toelichtingen van gemeenten blijkt dat zij - net als 
vorig jaar – de Onderwijsroute zien als een (te) ‘moeilijke’ 
route voor een groot deel van de jonge statushouders. De 
eis dat de Onderwijsroute binnen de gestelde termijn leidt 
tot het bereiken van (tenminste) het taalniveau B1, is volgens 
gemeenten voor veel jonge statushouders te hoog gegrepen: 
de tijd is te kort, de eisen zijn te hoog en een flink deel van 
de doelgroep is (te) laaggeschoold om hieraan te kunnen 
voldoen.

“Wij gaan er vanuit dat er erg weinig deelnemers zijn 
voor de Onderwijsroute. Vanwege het noodzakelijke 
taalniveau en korte tijdpad.”

“Binnen de Onderwijsroute verwachten we dat 
het gestelde B1 niveau op alle onderdelen lastig te 
behalen is voor nieuwkomers; Een groot deel van de 
nieuwkomers is zeer laag geschoold of heeft geen 
scholing genoten. De Z-route zal voor hen binnen de 
gestelde termijn het hoogst haalbare zijn.”

In de toelichtingen bij de antwoorden met betrekking tot 
de B1-route, lieten we al zien dat gemeenten een alterna-
tief onderwijstraject willen aanbieden binnen de B1-route 
(namelijk mbo 1 entree trajecten). Zij zien dit als een meer 
realistische optie om statushouders passend bij hun niveau 
een opleiding te laten volgen. Ook dit kan de daling van de 
schatting van gemeenten van het aandeel inburgeraars dat 
de Onderwijsroute zal volgen, (deels) verklaren.

“We verwachten dat de inschatting van het ministerie 
SZW te optimistisch is. We verwachten een hogere 
instroming in de Z-route. Daarnaast verwachten we 
15% in de B1-Entree-route, waardoor er minder inbur-
geraars in de Onderwijsroute komen.”

Dat sommige gemeenten het aanbieden van mbo 1 entree 
trajecten binnen de B1-route zien als een pseudo-Onder-
wijsroute, laat onderstaand citaat zien.

“De Onderwijsroute is verdeeld in 10% Onderwijsroute 
en 15% B1-Entree route.”

Het laagst genoemde percentage inburgeraars dat de 
Onderwijsroute zal doorlopen, is 0%, en bijna een derde 
(32%) van de gemeenten denkt dat 10% (of minder 10%) 
van de statushouders voor de Onderwijsroute in aanmer-
king zal komen. Enkele gemeenten (2% van alle gemeenten) 
denken juist dat (meer dan) de helft van de inburgeraars 
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Het streefbudget voor de B1-route is gemiddeld €8.974 
en voor de Z-route is dit gemiddeld €9.713 euro. Voor alle 
routes echter, is het antwoord dat het meest gegeven wordt 
10.000 euro. Met name in de Z-route werken gemeenten 
veelal met het streefbudget van €10.000 euro: 68% van de 
gemeenten (die een streefbudget noemen) geeft dit aan. 
Binnen de B1-route en Onderwijsroute bestaat meer variatie: 
bij beide routes geeft ongeveer een derde van de gemeenten 
(respectievelijk 35% en 33%) aan op een bedrag van €10.000 
euro uit te komen. Binnen de B1-route verwacht ongeveer 
twee derde van de gemeenten (62%) onder het bedrag van 
€10.000 euro uit te komen, en in de Onderwijsroute twee 
derde van de gemeenten (64%) juist bóven de €10.000 euro 
uit te komen.

In de toelichtingen van gemeenten bij de schatting van de 
verdeling van het beschikbare budget over de drie leerroutes 
lezen we terug dat heel veel gemeenten nog geen definitief 
beeld hebben van de budgetten die nodig zijn, of zij beschik-
baar stellen per leerroute. Dit geldt ook voor de 35% van de 
gemeenten die hebben aangegeven met streefbudgetten te 
werken en die voor elke leerroute een streefbedrag hebben 
ingevuld. 

“Zowel inkoop als de te verwachten samenstelling van 
de doelgroep geeft nog teveel onzekerheden om al te 
ramen.”

“We geven in de aanbesteding geen streefbudget 
mee. We hebben namelijk geen flauw idee wat realis-
tisch zou zijn en willen voorkomen dat we te hoog 
inzetten (prijs opdrijvend effect). We hopen uiteraard 
wel uit te komen met het budget. Onze hoop is 10000 
B1, 12000 Onderwijsroute, 8000 Z-route.”

Uit veel van de toelichtingen van gemeenten spreekt dat zij 
de ambitie hebben om met de beschikbare budgetten de drie 
leerroutes aan te bieden. 

“We proberen de routes in te richten op basis van het 
beschikbare budget en de budgetten over de routes 
naar evenredigheid te verdelen. Zo is nu ook de inkoop 
ingericht”.

Zij willen, met andere woorden, de tering naar de nering 
zetten. In het algemeen spreken veel gemeenten echter 
hun zorgen en verwachtingen uit, niet met het beschikbare 
budget ‘uit’ te kunnen.

“Gebaseerd op het verleden gaan de meeste naar de 
B-1 Route echter zijn er al geluiden dat statushouders 
de leerbaarheidstoets etc. gaan beïnvloeden om zo in 
de “makkelijkere” Z-route te komen.”

Gemeenten schatten dat 37% van de inburgeraars de Z-route 
zal doorlopen. Van de ondervraagde gemeenten schat 13% 
in dat het aantal inburgeraars dat de Z-route gaat doorlo-
pen 15% (de schatting die landelijk gezien wordt gehanteerd 
voor de Z-route) of minder zal zijn. Het laagste percen-
tage statushouders in de Z-route dat door de gemeenten 
genoemd wordt, is 10% en het hoogst genoemde percentage 
inburgeraars in de Z-route is 80%: dit is gelijk aan afgelopen 
jaar.

13.2 Streefbudgetten per route

Het budget dat gemeenten onder de nieuwe Wet inburge-
ring per inburgeringsplichtige ontvangen, is €10.000. Het 
Ministerie van SZW geeft echter aan dat er mogelijkheden 
zijn om te schuiven met dit budget en dat het plausibel is 
dat de ene route meer kost dan de andere. Daarom vroegen 
wij gemeenten hoe de verdeling van het budget er in hun 
gemeenten naar verwachting uitziet. Gemeenten konden de 
€30.000 verdelen over de drie leerroutes. Wij vroegen daarbij 
naar de bedragen waar gemeenten mee rekenen (streefbud-
getten), omdat de definitieve budgetten in de meeste gevallen 
nog niet bekend zijn/waren. Ook hadden de respondenten de 
optie om aan te vinken dat ze nog niet met streefbudgetten 
werken. Van de gemeenten heeft 65% van die optie gebruik 
gemaakt. 

De overige 35% van de gemeenten geeft wel aan hoe zij 
de verdeling over de drie leerroutes voor zich zien. Als we 
kijken naar de gemiddelde bedragen die genoemd zijn, dan 
zien we dat gemeenten het hoogste budget alloceren aan 
de Onderwijsroute: gemiddeld besteden gemeenten 11.300 
euro van de in totaal €30.000 beschikbare euro aan de 
Onderwijsroute (zie tabel 13.2). 

Tabel 13.2 Hoe zal de verdeling van het beschikbare 
budget over de drie leerroutes in uw gemeente 
zijn? (n=97)*

* Gemiddeldes van alle schattingen van de respondenten

B1-route 8974

Onderwijsroute 11300

Z-route 9713
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“Onze inschatting is dat de routes duurder zijn. 
Participatieactiviteiten kunnen niet uit het budget 
gefinancierd worden.”

13.3 Inzet aanvullende budgetten

De afgelopen jaren zagen we in de monitor dat gemeenten 
– naast budget uit de Participatiewet – meerdere budgetten 
aanspreken ten bate van de arbeidstoeleiding van status-
houders. Hoe zien gemeenten dit voor zich als straks de 
nieuwe inburgeringswet ingaat? Wij vroegen gemeenten of 
zij – naast de voor de inburgering gealloceerde budgetten 
– van plan zijn om aanvullende financiering in te zetten ten 
behoeve van de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering 
(zie grafiek 13.3). 

Tabel 13.3 Is uw gemeente van plan aanvullende finan-
ciering in te zetten ten behoeve van de uitvoe-
ring van de nieuwe Wet inburgering? (n=280)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 1,4 antwoorden.

Ja, vanuit de Participatiewet 58%

Ja, Europese middelen (Amif, EaSI, ESF) 17%

Ja, Bijzondere bijstand 13%

Anders 11%

Ja, vanuit de WMO 8%

Nog niet bekend 5%

Ja, Gemeentefonds 4%

Ja, O&O fondsen 1%

Nee 27%

IIets meer dan een kwart van de gemeenten (27%) zegt dit 
niet te gaan doen, en 5% van de gemeenten geeft aan dat dit 
nog onbekend is. Deze gemeenten zeggen nog onvoldoende 
zicht te hebben op 1) of het nodig gaat zijn aanvullend budget 
in te zetten en 2) welk budget dit kan zijn: 

“Als het noodzakelijk is zijn we daar zeker bereid toe. 
Mij is nog niet bekend uit welk potje dit komt.”

“We maken ons, gezien de verwachte kosten van B-1 
en Onderwijsroute ons ernstig zorgen over de betaal-
baarheid van de drie routes binnen het beschikbare 
gemiddelde budget.”

De grootste zorgen hebben betrekking op de Onderwijsroute: 
uit de toelichtingen van gemeenten blijkt dat zij verwachten, 
of via een marktconsultatie of aanbestedingsprocedure al 
hebben geconstateerd, dat deze relatief duur is en/of te duur 
voor de budgetten die zij straks zullen ontvangen.

“De Onderwijsroute gaat minimaal € 18000 kosten 
volgens de opgave van een ROC. Het andere ROC wil 
überhaupt nog geen prijsindicatie geven.”

“We gaan in de inkoop uit van het gemiddelde van 
10.000 per route. Echter via de mbo raad is te kennen 
gegeven dat wanneer het budget van 10.000 niet 
omhoog gaat, de aanbieders (met name het ROC) 
niet meedoen in de aanbesteding in deze regio. Een 
verontrustende mededeling!”

Een aantal gemeenten spreekt uit dat men écht in de knel 
komt als meer statushouders (willen) inburgeren via de 
Onderwijsroute. Het lijkt hen niet realistisch om een duurdere 
Onderwijsroute te compenseren met minder dure B1- en 
Z-routes.

“We komen niet uit! Zeker niet als er te veel inburge-
raars naar de Onderwijsroutes willen.”

“In onze regio zijn we momenteel bezig met de 
aanbesteding van de leerroutes. Hierbij zien we dat 
de Onderwijsroute in combinatie met de B1-route 
en de Z-route een financieringstekort oplevert. De 
Onderwijsroute lijkt fors boven de € 10.000 te komen. 
Dit te compenseren met de B1-route en/of de Z-route 
wordt heel lastig. Onze zorg is dat dit ten koste zal 
gaan van de kwaliteit van het aanbod en/of dat inbur-
geraars pas later kunnen instromen in Onderwijsroute 
c.q. wanneer er weer voldoende budget beschikbaar 
is om route aan te kunnen bieden.”

Zorgen van gemeenten over de hoogte van de budgetten 
hebben daarnaast betrekking op de financiering van parti-
cipatieactiviteiten (binnen de Z-route). 
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Grafiek 13.4 Hoe gaat uw gemeente om met eventuele 
fluctuaties in aantallen inburgeraars en 
afwijken van eerdere schattingen m.b.t. de 
omgang van de groep inburgeraars? (n=281)

Eén gemeenten geeft een voorbeeld hoe dit in de betreffende 
gemeenten geregeld wordt:

“Leggen wij het risico neer bij de aanbieder? Nee, 
dat doe we niet op die manier. Er wordt gewerkt met 
algemeen veel voorkomende afspraken die vaker bij 
inkooptrajecten worden toegepast. De aanbieders 
zijn meestal bekend met deze werkwijze. Wij kopen in 
zonder afnameverplichting. Dan is het duidelijk dat je 
betaalt wat je nodig hebt.”

67%

6%

7%

20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dit is nog niet bekend in onze
gemeente

We nemen dit risico voor eigen
rekening

We delen dit risico met de
uitvoerende partij

Wij leggen dit risico bij de
uitvoerende partij

Gemeenten denken gemiddeld gezien aan 1 à 2 typen 
aanvullende budgetten om in te gaan zetten voor de uitvoe-
ring van de nieuwe Wet inburgering. In de meeste gevallen 
is dit budget vanuit de Participatiewet: dit is 58% van alle 
gemeenten van plan, bijvoorbeeld voor de begeleiding door 
klantmanagers. 17% heeft aanvulling via Europese middelen 
en 13% benut budget vanuit de bijzondere bijstand. Voor alle 
antwoorden.

13.4 Fluctuaties in aantallen inburgeraars

In dit hoofdstuk werken we met inschattingen van gemeen-
ten, omdat nu nog niet bekend is welke statushouders straks 
onder de nieuwe Wet inburgering komen te vallen: hoeveel 
vluchtelingen komen de komende jaren naar Nederland, wat 
zijn hun achtergrondkenmerken en voor welke kleerroute 
komen zij in aanmerking? In hun voorbereiding op de nieuwe 
Wet inburgering moeten gemeenten ook met schattingen 
werken. Wij vroegen hen hoe zij (in hun aanbestedingen) 
omgaan met eventuele fluctuaties in aantallen inburgeraars 
en afwijkingen van eerdere schattingen met betrekking tot de 
omvang van de groep inburgeraars (zie grafiek 13.4). Leggen 
ze dit risico bij de uitvoerende partij, nemen ze dit zelf voor 
hun rekening, of worden de risico’s gedeeld? In twee derde 
van de gemeenten (67%) was dit ten tijde van onze uitvraag 
nog niet bekend. Een vijfde van de gemeenten legt het risico 
bij de uitvoerende partij, 6% neemt het risico voor eigen 
rekening en 7% deelt het risico met de uitvoerende partij. 
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licht en zorgverzekering). 7% van de gemeenten geeft op een 
andere manier invulling aan financiële ontzorging, bijvoor-
beeld via de vastgestelde posten, maar dan in aanvulling 
met kinderopvang, internet of budgetcursussen. Wanneer 
maatwerk noodzakelijk is, is daar in een aantal gemeenten 
ook ruimte voor. 

Grafiek 14.1 Hoe gaat uw gemeente de 
financiële ontzorging uitvoeren?

“Wij maken een lijn van financieel ontzorgen, educatie 
en persoonlijke begeleiding. Dit alles onder de regie 
van de klantmanager statushouder.”

In de periode dat de statushouder ontzorg wordt, moet er 
aandacht zijn voor het versterken van de financiële zelfred-
zaamheid. Er zijn verschillende manieren om een proces van 
financieel ontzorgen vorm te geven en financiële zelfred-
zaamheid te stimuleren. Gemeenten hebben hier beleidsvrij-
heid in. Wij vroegen gemeenten hoe zij (in de ontzorgperiode) 
inburgeraars gaan ondersteunen bij het financieel zelfred-
zaam worden (zie grafiek 14.2). 

7%

18%

37%

38%

3%

14%

19%

65%
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Anders, namelijk…
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mogelijk een uitgebreidere vorm

van budgetbeheer toepassen

We verzorgen de vastgestelde
posten (huur, gas, water, licht
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Dit is nog niet besloten in onze
gemeente

2020 (n=221) 2021 (n=281)

De nieuwe Wet inburgering beslaat een groot aantal onder-
werpen, die wij in het kader van deze monitor niet allemaal 
kunnen behandelen. Samen met onze stakeholders hebben 
wij een aantal thema’s benoemd waarover we via de vragen-
lijst aan gemeenten meer over te weten wilden komen. Een 
aantal van deze onderwerpen bespreken we hier, te weten:

• Hoe gaan gemeenten de financiële ontzorging 
uitvoeren?

• Op welke manier gaan gemeenten inburgeraars onder-
steunen bij het (financieel) zelfredzaam worden?

• Zijn gemeenten van plan om aan overige migranten 
extra inburgeringsaanbod aan te bieden?

• Hoe gaat gemeenten zorgen voor een ‘lerende 
omgeving’ bij de uitvoering van het nieuwe 
inburgeringsstelsel?

• Wat zien gemeenten als belangrijkste uitdagingen bij 
de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel?

14.1 Ontzorgen 

De eerste zes maanden worden bijstandsgerechtigde inbur-
geraars in het nieuwe inburgeringsstelsel door de gemeente 
(financieel) ontzorgd. De gemeente neemt dan de betaling 
verrekening van de maandelijkse verplichtingen op zich, zoals 
voor de betaling van de rekeningen voor de huur, energie 
(water, gas, licht) en de premie zorgverzekering. Daarnaast 
kan ondersteunt de gemeente bijstandsgerechtigde inbur-
geraars ondersteunen bij het financieel zelfredzaam worden.

Net als vorig jaar, vroegen wij gemeenten hoe zij de finan-
ciële ontzorging gaan uitvoeren. In 2021 heeft 38% van de 
gemeenten hier nog geen keuze over gemaakt, waar dit in 
2020 nog 65% was (zie grafiek 14.1). Van de gemeenten heeft 
18% in 2021 besloten een uitgebreidere vorm van budget-
beheer toe te passen (ten opzichte van 14% in 2020). Het 
grootste deel van de gemeenten (37%) kiest voor het verzor-
gen van de in de Wet vastgestelde posten (huur, gas, water, 

14  Ontzorgen, 
gezinsmigranten 
en lerend stelsel
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14.2 Gezinsmigranten

De nieuwe Wet inburgering is van toepassing op degenen die 
op of na 1 januari 2022inburgeringsplichtig zijn geworden. 
Er worden twee groepen inburgeraars onderscheiden: asiel-
statushouders en gezins- en overige migranten. De rol van 
gemeenten is groter voor statushouders dan voor gezins- en 
overige migranten. Voor gezinsmigranten en overige migran-
ten hebben gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel in 
elk geval de verantwoordelijkheid voor het afnemen van de 
intake, het opstellen van een PIP, het voeren van voortgangs-
gesprekken en het aanbieden van de MAP en het PVT.16 

Wij vroegen gemeenten wat zij, naast het wettelijke aanbod, 
van plan zijn om voor gezins- en overige migranten nog meer 
aan te bieden. In 2021 heeft een ruime meerderheid van de 
gemeenten (59%) (nog) geen plannen om deze groepen meer 
aan te bieden buiten de wettelijke taak (zie grafiek 14.3). Dit 
percentage is dus hetzelfde gebleven ten opzichte van 2020. 

Grafiek 14.3 Voor gezinsmigranten en overige migranten 
hebben gemeenten in het nieuwe inburge-
ringsstelsel in elk geval de verantwoordelijk-
heid voor het afnemen van de intake, het 
opstellen van een PIP, het voeren van 
voortgangsgesprekken, en het aanbieden van 
de MAP en het PVT Wat bent u als gemeente 
van plan om deze groepen nog meer te 
bieden? (n=279)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden selecteren. Gemiddeld gaven respondenten 

gaven was 1,2 antwoorden
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groepen nog meer te bieden

2020 (n=222) 2021 (n=279)

Grafiek 14.2 Op welke manier gaat uw gemeente 
inburgeraars ondersteunen bij het 
(financieel) zelfredzaam worden?*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 1,7 antwoorden.

Er zijn verschillende manieren om financiële zelfredzaam-

heid te stimuleren en gemeenten hebben hier beleidsvrijheid 
in. Wij vroegen gemeenten hoe zij (in de ontzorgperiode) 
inburgeraars gaan ondersteunen bij het financieel zelfred-
zaam worden. In 2021 is het aantal gemeenten dat heeft 
besloten om inburgeraars een gerichte training/cursus over 
financieel zelfredzaam worden aan te bieden gestegen van 
29% naar 57%. Dit betekent dat in 2021 ten opzichte van 
2020 meer gemeenten weten wat ze willen gaan aanbieden 
rond ontzorging. Verder stijgt het percentage gemeenten dat 
individuele budgetbegeleiding (bijv. budgetcoach) aanbiedt 
van 22% naar 40%. Maatwerk wordt hierbij zeer belang-
rijk geacht. In de meeste van de gemeenten worden beide 
aanpakken tegelijk ingezet, dat wil zeggen dat statushouders 
zowel een groepstraining als individuele begeleiding ontvan-
gen. Zo’n 30% van de gemeenten toetst eerst of iemand 
financieel zelfredzaam is. Voor een derde van de gemeenten 
is (nog) niet duidelijk hoe deze ondersteuning wordt inge-
richt (36%). In 2020 was dit percentage echter nog 65%. Een 
aantal gemeenten oriënteert zich nog op een gericht aanbod 
in de vorm van een training of cursus, of willen het gaat 
invlechten in de leerroute. 
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werkingsverband) te zorgen voor een lerende omgeving. Een 
derde van de gemeenten geeft aan dat dit nog niet bekend 
is (33%), en de overige twee derde van de respondenten 
maakte kenbaar aan de slag te (zijn) gaan met het inburge-
ringsstelsel als lerend, adaptief stelsel (zie grafiek 14.4). 

Tabel 14.4 Het nieuwe inburgeringsstelsel is een lerend, 
adaptief stelsel. Bent u van plan om - als de 
wet is ingevoerd - binnen uw gemeente (of 
gemeentelijke samenwerkingsverband) te 
zorgen voor een lerende omgeving? (n=280)*

* Respondenten konden meerdere antwoorden geven op deze vraag. Gemiddeld gaven 
resondenten 2,5 antwoorden.

Ja, we monitoren de uitstroom naar werk en 
opleiding 50%

Ja, we monitoren het behalen van de in het PIP  
vastgestelde uitspraken 49%

Ja, we voeren in de gemeente/regio een evaluatie uit 
naar de onder de nieuwe wet ingezette maatregelen" 34%

Ja, we betrekken sleutelpersonen bij het ontwik-
kelen, monitoren en evalueren van het beleid 25%

Ja, we raadplegen op regelmatige basis een 
klankbordgroep van (oud)statushouders 21%

Ja, we voeren klanttevredenheidsonderzoek uit  
onder de inburgeraars 16%

Ja, we organiseren intervisiebijeenkomsten 12%

Anders, namelijk… 10%

Dat is nog niet bekend 33%

Nee 0%

Daarvan zal de helft zich bezig gaan houden met het moni-
toren van het behalen van de in het PIP vastgestelde afspra-
ken (49%) en het monitoren van de uitstroom naar werk en 
opleiding (50%). Een derde van de respondenten (34%) gaat 
evaluatieonderzoek uitvoeren naar de onder de nieuwe Wet 
ingezette maatregelen. Een kwart is van plan sleutelperso-
nen te betrekken bij het monitoren, ontwikkelen en evalue-
ren van beleid en een vijfde van de gemeenten raadpleegt 
op regelmatige basis een klankbordgroep van (oud)status-
houders. 16% van de respondenten geeft aan klanttevreden-
heidsonderzoek uit te gaan voeren onder inburgeraars. 

Veel gemeenten zijn van plan om op verschillende manieren 
een lerende omgeving te creëren: gemiddeld vinkten respon-
denten 2,5 antwoorden aan. Dat is ook terug te zien in het 
aantal open antwoorden (10%). 

Andere gemeenten hebben wel aanvullende plannen. Zo 
gaat een vijfde van de gemeenten de participatiewen-
sen van gezins- en overige migranten in kaart brengen (in 
2020: een kwart) en hen toeleiden naar aanbod en stelt een 
andere 20% van de gemeenten het aanbod voor statushou-
ders beschikbaar voor gezinsmigranten (waarbij de kosten 
voor de mensen zelf zijn). 9% van de gemeenten zoekt een 
samenwerking met organisaties van migranten, een tiende 
zoekt naar andere manieren om deze groep te ondersteunen 
(10%). Het lijkt erop dat gemeenten die dit doen, de onder-
steuning niet standaard willen aanbieden, maar afhankelijk 
van individuele kenmerken. Er wordt per geval besloten: 

“Dit ligt aan de uitkomst van de Brede intake. Zal per 
persoon bekeken worden of er meer nodig is dan 
het verplichte pakket. Mocht dit nodig zijn, dan zal 
dit geboden worden (bijv.werk/stageplekken, sociale 
activering.”

“Wederom maatwerk: aandachtspunt voor maat-
schappelijk begeleider, toetsing, continuering en 
coach waar nodig.”

14.3  Lerend stelsel

Het Ministerie van SZW heeft de ambitie om ervoor te zorgen 
dat het nieuwe stelsel een lerend stelsel is, dat wil zeggen 
dat jaarlijkse monitoring plaatsvindt om de Wet te volgen 
en daarvan te leren. Daarom heeft SZW het CBS gevraagd 
om betrokken te zijn bij de monitoring en evaluatie van de 
nieuwe Wet, zowel bij de jaarlijkse evaluatie als bij de tussen-
tijdse (na 3 jaar) en eindevaluatie (na 5 jaar). 

Ook van gemeenten wordt verwacht dat zij de uitvoering en 
de werking van de wet monitoren en zo nodig aanpassingen 
doen in de uitvoering. Daarom worden samen met gemeen-
ten afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de wijze van regis-
treren en uitwisselen van data. Een aantal gemeenten zijn 
benaderd om mee te denken over deze benodigde gege-
vensuitwisseling. Deze uitwisseling diende aan een aantal 
voorwaarden te voldoen die zijn vastgelegd in richtlijnen. 
Alle gemeenten zijn hierover geïnformeerd in het voorjaar 
van 2021. We hebben de gemeenten gevraagd naar hun 
plannen om te zorgen voor een lerende omgeving rond het 
inburgeringsstelsel. 

Wij vroegen gemeenten of zij van plan zijn om - als de Wet is 
ingevoerd - binnen hun gemeente (of gemeentelijke samen-
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harmonie tussen de participatie- en taaltrajecten, zonder dat 
de aanpak al te veel bureaucratiseert en niet meer flexibel is:

“Het integraal aanbod goed organiseren: de inbur-
geraar zal een vol weekprogramma krijgen met 
taallessen, participatie activiteiten, voortgangsge-
sprekken, maatschappelijke begeleiding, training 
financiële zelfredzaamheid etc. Het zal nog een uitda-
ging zijn om ervoor te zorgen dat alles goed op elkaar 
aansluit, zowel qua inhoud als qua tijden.” 

“Het realiseren van beroepsgericht participatietra-
jecten in kansrijke sectoren, die in goede harmonie 
met het taaltraject lopen. Het voeren van regie hierop 
en dit betaalbaar houden vormt een belangrijke 
uitdaging.” 

“Werkelijk vernieuwend geïntegreerd en inclusief 
aanbod dat inburgeren ziet als taal én meedoen. Er 
zijn nog veel te weinig aanbieders die echt vanuit de 
bedoeling van de Wet wil werken.”

Een derde prominent thema is de onduidelijkheid over de 
wettelijke kaders waar gemeenten zeggen tegenaan te lopen 
bij de ontwikkeling en inkoop. Daarbij is niet ieders rol duide-
lijk, en zijn de gemeenten langere tijd bezig geweest met dit 
dossier zonder duidelijke kaders, (bijv. lagere regelgeving, 
Onderwijsroute, financiering, leerbaarheidstoets, ICT). Twee 
gemeenten lichten toe: 

“Momenteel is een belemmering m.b.t. de arbeid-
stoeleiding van statushouders de soms niet bekende 
financiële of wettelijke kaders. Het is belangrijk voor 
gemeente dat dit alles helder is om goed op de ontwik-
kelingen te kunnen anticiperen (denk aan gelden).”

“En op dit moment is het lastig om de raad om moge-
lijk aanvullend budget te vragen, omdat de daadwer-
kelijke kosten nog niet bekend zijn.” 

Het uitstellen van de invoering van de Wet heeft er volgens 
sommige gemeenten voor gezorgd dat gemeenten inactief 
worden en in de wachtstand belanden. 

Het vierde belangrijkste thema gaat over de financiën en 
de verhouding tussen de Rijksmiddelen, de kosten van 
de gemeenten en de inzet van externe partijen. Zijn de 
Rijksmiddelen straks voldoende, zowel voor statushouders 
als voor gezinsmigranten? Gemeenten zien een uitdaging in 
de beschikbare budgetten van de leerroutes. Met name bij de 

“We verwachten hier op verschillende manieren op te 
evalueren (o.a. door klankbordgroep en inzet instru-
menten monitoren op behaalde resultaten. Op dit 
punt gaan we nog e.e.a. verder uitwerken.”

Daarnaast benoemen meerdere gemeenten dat zij de 
(komende) tijd juist willen benutten om samen met hun 
samenwerkingspartners en ‘cliënten’ een plan uit te werken 
voor monitoring, evaluatie en uitwisseling.

“We gaan de eerste anderhalf jaar samen met partijen 
de inburgering ontwikkelen en bijschaven. Zo komen 
we tot een goed doorontwikkeld, passend en integraal 
traject.”

14.4 Uitdagingen bij de uitvoering van het 
nieuwe inburgeringsstelsel

Ten slotte hebben we gemeenten een open vraag gesteld 
over wat hen betreft de belangrijkste uitdaging is bij de 
uitvoering van de nieuwe Wet inburgering per 01-01-2022. 
Er zijn bij deze vraag door veel gemeenten meerdere uitda-
gingen aangekaart. Een respondent zei hierover: 

“Er zijn er te veel om op te noemen!”

In de antwoorden van gemeenten kunnen we een paar over-
koepelende thema’s onderscheiden. De eerste uitdaging 
is het organiseren van aanbod samen met partners in de 
regio: gezamenlijk optrekken, niet alleen met regiogemeen-
ten maar met alle betrokken partijen (bijv. ook DUO). Een 
gemeente zegt hierover het volgende: 

“De mate van samenwerking op (sub)regionaal 
niveau. Gezien de relatief lage volumes is het qua 
efficiency nodig om een deel van de uitvoering (en de 
regie hierop) op dit niveau vorm te geven.”

“De verschillende betrokken organisaties en systemen 
laten aansluiten.” 

Gemeenten maken zich zorgen over de zorg voor de kwali-
teit bij het leveren van maatwerk bij kleine groepen, en of het 
mogelijk is genoeg volume voor alle leerroutes te creëren. 
Een aansluitende uitdaging hierbij is het verwezenlijken 
van het duale karakter van de Wet: het samengaan van 
taal en participatie. Gemeenten maken zich zorgen over de 
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regierol richting gezinsmigranten is het uitdagend om met 
beperkte middelen te werken en tegelijkertijd de gewenste 
kwaliteit te kunnen leveren. Tegelijkertijd maken gemeenten 
zich zorgen over het organiseren van de financiën met de 
aanbieders voor Onderwijsroute, zoals onderstaand citaat 
illustreert: 

“De beschikbare budgetten voor de leerroutes. Het 
risico is groot dat we uiteindelijk geen taalaanbieders 
hebben.” 

Ten slotte komt naar voren dat een aantal gemeenten zich 
grote zorgen maakt over het waarborgen van de privacy en 
de gegevensuitwisseling tussen diverse partijen. De veilig-
heid van de gegevens kan volgens sommige gemeenten nog 
niet voldoende worden geborgd. Aandacht voor ICT moet er 
ook uitgaan bij het bieden van voldoende maatwerk en de 
monitoring hiervan. Hoe de monitoring ingevuld gaat worden 
in het systeem, is vaak nog niet bekend. 
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