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ELIP

 - ondertussengroep

Het doel van ons specifieke aanbod voor de ELIP-groep (Einde Lening Inburgeringsplichtig) is
om ervoor te zorgen dat zij tóch aan de inburgeringsplicht kunnen voldoen zodat financiële
problemen worden voorkomen. Om deze groep goed te begeleiden lichten wij hen voor over de
eisen die vanuit de Wet Inburgering aan hen worden gesteld, brengen we hun persoonlijke
situatie goed in kaart en bepalen we gezamenlijke vervolgstappen om ervoor te zorgen dat de
statushouder aan de gestelde eisen kan voldoen.

RESULTAAT De statushouder weet welke

stappen hij moet zetten om aan de

inburgeringsplicht te voldoen. Door tijdig

ingrijpen en samen met de vluchteling te

kijken naar de mogelijkheden om aan de

plicht te voldoen kan worden voorkomen

dat er boetes worden opgelegd en dat de

lening moet worden terugbetaald. Er wordt

voorkomen dat er schulden ontstaan.

Tegelijk is het doel dat de statushouder de

taal leert op een zo hoog mogelijk niveau

en actief deelneemt aan de samenleving.

HOE Om de groep waar het om gaat in beeld

te krijgen zal VluchtelingenWerk, samen

met de gemeente, meedenken over de

informatie die DUO in de brief op moet

nemen en die aan de doelgroep kan worden

verstuurd. Statushouders die deze brief

ontvangen kunnen zich melden op het

ELIP-spreekuur van VluchtelingenWerk.

WAT kan VluchtelingenWerk betekenen:

1.Uitleg geven over de wet en voor-

waarden waaraan moet worden voldaan

 

1.Samen met de statushouder in kaart

brengen wat de stand van zaken is

m.b.t. of er nog taallessen worden

gevolgd, wanneer de

inburgeringstermijn afloopt, wat er nog

over is van de lening, hoeveel uur er nog

benodigd is om examens te halen, welke

belemmeringen of complicaties er

wellicht zijn, etc.

2.Indien er nog lessen worden gevolgd

vindt er altijd afstemming plaats met de

taalaanbieder over de te nemen

stappen.

3.Wanneer mogelijk of nodig

ondersteunen wij bij de aanvraag

verlenging of ontheffing of bij het

maken van bezwaar tegen een

opgelegde boete.

4.Daar waar de lening bijna op is en er nog

taallessen nodig zijn om examens te

halen of ontheffing aan te vragen kijken

we samen met de gemeente naar de

mogelijkheden van een

maatwerkvoorziening

Wanneer de statushouder niet voldoet aan

de inburgeringsplicht is de impact daarvan

op het verdere integratieproces groot. De

statushouder start immers met een schuld

door de opgelegde boete en terugbetaling

van de lening. Dit kan worden voorkomen

door goede voorlichting en tijdige

begeleiding. De meerwaarde van

VluchtelingenWerk ligt in het feit dat wij

kennis en ervaring hebben op het gebied

van inburgering, de wet goed kennen, de

statushouder ons kent en wij een

vertrouwde samenwerkingspartner zijn van

gemeenten. VluchtelingenWerk is ook

belangenbehartiger. Wij signaleren
problemen en knelpunten op een landelijke

schaal en kunnen zo pleiten voor

verbeteringen voor de statushouder.
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