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Nieuwe inburgeringswet,
nieuwe rol voor VluchtelingenWerk
Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in. Het doel van de nieuwe
wet is dat vluchtelingen sneller mee gaan doen in de samenleving. Gemeenten
worden onder de nieuwe wet verantwoordelijk voor de inburgering. Ze krijgen deze
regierol vanuit de gedachte dat gemeenten dicht bij hun (nieuwe) inwoners staan,
en de sociale voorzieningen binnen hun gemeente goed kennen. Daardoor maken
vluchtelingen sneller kennis met mede-inwoners en plekken waar ze de taal leren,
onderwijs volgen en kunnen starten met (vrijwilligers)werk. VluchtelingenWerk is
in ruim 75% van de Nederlandse gemeenten al een essentieel onderdeel van de
sociale voorzieningen gericht op de integratie van vluchtelingen. Lysias Advies
heeft voor VluchtelingenWerk onderzoek gedaan naar de meerwaarde van haar
dienstverlening voor vluchtelingen en voor gemeenten die met de inburgering
van die vluchtelingen aan de slag gaan vanaf 2022. Hier bespreken wij graag de
hoofdpunten uit het rapport ‘Onderzoek naar het aanbod van VluchtelingenWerk;
Hoe VluchtelingenWerk de brug vormt tussen de systeemwereld en de leefwereld
van vluchtelingen’.
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Met de nieuwe Wet inburgering krijgen de gemeenten de regie over de uitvoering
van het nieuwe inburgeringsstelsel. Het doel is dat nieuwkomers zo snel mogelijk
mee kunnen doen in Nederland en werk kunnen vinden. Een aantal veranderingen is
belangrijk ten opzichte van de oude situatie (Rijksoverheid, 2021):
• De gemeenten krijgen de regie over de begeleiding van nieuwkomers bij hun
inburgering.
• Statushouders en hun inburgeringsplichtige gezinsleden krijgen een op maat
gemaakt inburgeringsaanbod. Gemeenten zullen met alle inburgeringsplichtigen
een afspraak maken voor een Brede Intake en er wordt (op basis daarvan) voor
iedereen een Persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP) gemaakt.
• Vervolgens zijn drie inburgeringsroutes mogelijk:
1. De B1 route combineert het leren van de taal met (vrijwilligers)werk.
Inburgeringsplichtigen behalen binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op
niveau B1.
2. De onderwijsroute voor jongeren. Dit is een taalschakeltraject, na afloop van
het traject worden jongeren zo snel mogelijk doorgeleid naar een Nederlandse
opleiding. Zij halen een schooldiploma.
3. De zelfredzaamheidsroute leert inburgeringsplichtigen, voor wie de andere
routes buiten bereik liggen, zich in de maatschappij te redden.
• Gemeenten begeleiden ook inburgeringsplichtige (gezins)migranten. Zij betalen
hun inburgering zelf.
• Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk, maar haalbaar,
niveau waarmee ze zich kunnen redden in Nederland. De taaleis gaat van A2
naar B1. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt in trajecten waarin taal en participatie
worden gecombineerd.
• Vluchtelingen worden de eerste 6 maanden na vestiging financieel ontzorgd. Dat
betekent dat de vaste lasten direct vanuit de uitkering worden betaald door de
gemeenten.
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Oefenen met de nieuwe wet in Pilots
Om gemeenten ervaring op te laten doen met de werking van de nieuwe inburgeringswet, is
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2019 gestart met een pilotprogramma
‘Veranderopgave Inburgering’ voor gemeenten. In totaal doen 97 gemeenten mee met het
pilotprogramma. Zij kunnen binnen de pilots ‘experimenteren’ met de kaders van de nieuwe wet.
VluchtelingenWerk is bij veel pilots betrokken als samenwerkingspartner of als projectleider.
Dat gaf Lysias Advies de gelegenheid om te onderzoeken op welke manier VluchtelingenWerk
te werk gaat in de pilots, en wat eventuele werkzame elementen zijn van haar aanpak die na de
invoering van de nieuwe wet ook ingezet kunnen worden. Er is in dit onderzoek ingezoomd op
de rol van VluchtelingenWerk in vier pilots verspreid over het land. Rondom deze pilots is met
verschillende betrokkenen gesproken; inburgeraars zelf, gemeenteambtenaren, partners van
andere organisatie en medewerkers van VluchtelingenWerk. Er is daarbij ook gekeken naar de
‘reguliere dienstverlening’ van VluchtelingenWerk omdat deze in de onderzochte pilotgemeenten
gewoon doorliep, naast de werkzaamheden binnen de pilots. Er is deskresearch gedaan naar de
behoeften en wensen van gemeenten onder de nieuwe inburgeringswet. Tot slot zijn de bevindingen
voorgelegd aan verschillende experts; ervaringsdeskundigen vanuit de ‘Vluchtelingenadviesraad’
van VluchtelingenWerk, maar ook onderzoekers van andere organisaties en betrokkenen vanuit
gemeenten.
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Voor het onderzoek heeft Lysias Advies ingezoomd op de volgende pilots:
Pilot 1: Duale Trajecten. Taalsnelweg naar werk

Pilot 2: Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten

Gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden

Gemeenten Meijerijstad, Boxtel, Haaren, Sint-Michielsgestel en
Vught

Deze pilot is voor 36 inburgeringsplichtigen en gezinsmigranten en betreft
een intensief taaltraject, gecombineerd met werk. Het programma bestaat uit

Deze pilot is voor 20 vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten. De pilot

twee fasen. In de eerste fase staat de taal centraal. De eerste 18 weken krijgen

gaat om een traject dat bestaat uit meerdere bouwstenen, waaronder

deelnemers vier dagen per week taalles, sport, lessen over zelfontwikkeling,

individuele begeleiding. Er is keuze uit 26 workshops met tolken, excursies,

sollicitatietraining en financiële zelfredzaamheid. De daaropvolgende 18

netwerkbijeenkomsten met andere vrouwen en werkgevers en inzet

weken begint elke deelnemer met werken en hij of zij wordt hierbij intensief

taalstages en taalbuddy’s.

begeleid.

Pilot 3: Z-route

Pilot 4: Ontzorgen

Rijk van Nijmegen (gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen
en Mook en Middelaar)

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer

20 Deelnemers die ontheven zijn van de inburgeringsplicht op grond van de

zijn gehuisvest in één van de drie gemeenten en al eerder gehuisveste

inspanningsverplichting, doen mee aan de pilot. Het betreft een programma

statushouders die dreigen problematische schulden op te bouwen. In

van 20 uur per week met onder meer taallessen, waarbij de focus ligt op

totaal zijn er 27 deelnemers. Vaste lasten huur, gas, water, stroom en de

spreekvaardigheid. Elke deelnemer wordt gekoppeld aan een vrijwillige

zorgverzekering worden van de uitkering betaald door de gemeenten.

Voor inburgeringsplichtige statushouders die vanaf 1 november 2019

taalcoach. Daarnaast gaan de deelnemers aan de slag met praktijkopdrachten,
vrijwilligerswerk, taalstages, uiteenlopende excursies en Euro-Wijzer.
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Behoeften van gemeenten
Een onderdeel van het onderzoek was om te zien wat gemeenten nodig hebben
om hun regierol onder de nieuwe inburgeringswet, goed in te kunnen vullen.
Deze behoeften zijn vervolgens gekoppeld aan het aanbod en de werkwijze
van VluchtelingenWerk. Aan de hand van interviews en marktconsultatie- en
aanbestedingsdocumenten, komen we tot de volgende bevindingen:

>

De meeste gemeenten beleggen de uitvoering van de nieuwe inburgeringswet
vaak bij de afdeling Werk & Inkomen, waar medewerkers al veel ervaring
hebben met het begeleiden van mensen. Gemeenten willen ook werken
met diverse externe partijen om uitvoering te geven aan de nieuwe wet.
Sommige gemeenten hebben moeite met het opstellen van een goede
opdrachtformulering voor deze externe dienstverlening.
VluchtelingenWerk kan gemeenten adviseren bij de manier waarop ze
de uitvoering van de nieuwe wet kan realiseren. Ze kan gemeenten ook
ondersteunen bij het invullen van de regierol, omdat de organisatie zelf veel
ervaring heeft met een coördinerende rol.

maar ook vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, kerken etc. Hiervoor
is het van belang dat er een goede ketensamenwerking is met dat sociaal-

>

Gemeenten kiezen vaak in meer of mindere mate voor samenwerking

maatschappelijke veld.

met andere gemeenten in de regio om zo beter vorm te kunnen geven
aan de uitvoeringstaken onder de nieuwe inburgeringswet. Ook werken
ze in hun gemeente samen met organisaties in het sociale domein. Veel
van de inburgering en integratie wordt immers door maatschappelijke
organisaties gerealiseerd. Dat zijn niet alleen professionele organisaties,

VluchtelingenWerk is zelf onderdeel van het sociale domein in gemeenten
en heeft goede contacten met andere maatschappelijke organisaties. Ze kan
gemeenten ondersteunen bij het opvangen, doorverwijzen en wegwijs maken
van vluchtelingen in gemeenten.
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De meerwaarde van VluchtelingenWerk
in de onderzochte pilots
Lysias Advies heeft ingezoomd op de rol- en manier van werken van
VluchtelingenWerk in vier pilotgemeenten of -regio’s. Daarbij is gekeken
naar hoe VluchtelingenWerk in de pilots opereert, en ook naar wat de
meerwaarde is van de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk
in de betreffende gemeenten. De Covid-19 pandemie heeft het wel
noodzakelijk gemaakt dat er in de meeste pilots op een andere manier
te werk is gegaan dan vooraf gepland. Maar persoonlijk contact is altijd
geborgd.
Kanttekening is de relatief beperkte omvang van het onderzoek. Door
aanvullende, uitgebreide deskresearch en de inbreng van experts, is
getracht een zo representatief mogelijk beeld te schetsen en dat te toetsen.
Uit het onderzoek komen vijf waarden van VluchtelingenWerk naar voren.
De waarden kunnen gemeenten helpen om onder de nieuwe
inburgeringswet invulling te geven aan haar taken.
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De vijf waarden van VluchtelingenWerk

2.

VluchtelingenWerk heeft een sterk bestaand, lokaal
netwerk

In de meeste gemeenten is VluchtelingenWerk een bestaande actor in het
sociaal-maatschappelijke werk. Ze heeft veel contacten met andere, aanpalende

1.

Vluchtelingenwerk is een landelijke organisatie met
lokale wortels

Stakeholder Pilot: “VluchtelingenWerk kwam als positieve uitzondering naar voren
in een offertetraject voor de pilot. Ze had al een soortgelijk aanbod liggen voor de
gemeente Harderwijk, en daarom hebben we voor VluchtelingenWerk gekozen. […]
We kenden VluchtelingenWerk ook al als aanbieder van inburgeringstrajecten in de

in de pilotgemeenten door VluchtelingenWerk aangewend. Zo werden in een regio
computers geregeld via een lokale stichting, zodat vluchtelingen de taallessen
tijdens corona thuis konden volgen. De netwerkfunctie van VluchtelingenWerk
wordt versterkt doordat ze werkt met vrijwilligers. Deze kennen de lokale situatie,
organisaties en bedrijven goed. Daarmee helpen ze vluchtelingen om meteen vanaf
de vestiging in een gemeente te ‘landen’ en sociale contacten op te bouwen.

regio”.

VluchtelingenWerk

organisaties en kent de ‘sociale kaart’ van gemeenten goed. Dit netwerk werd ook

is

een

landelijk

opererende

organisatie,

waardoor het gebruik kan maken van werkwijzen, projecten en ervaringen
elders in het land. Daar is dan ook in verschillende pilotregio’s, goed gebruik
van gemaakt. De interne uitwisseling van kennis en ervaring en landelijke
ondersteuning hierbij zijn cruciaal en zijn een voordeel ten opzichte van andere
organisaties die niet landelijk actief zijn (of geen integraal aanbod hebben).
Hierdoor en door de kennis van de doelgroep en de wet- en regelgeving
kan de organisatie gemeenten voorzien van advies en kan het kwalitatief
goede ondersteuning bieden aan inburgeraars. Door een geplande fusie
van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk in 2022 is verdere
professionalisering mogelijk.
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3.

VluchtelingenWerk is een bekende partij voor
vluchtelingen (en andersom)

Vluchtelingen hebben niet altijd goede ervaringen met overheden, of komen
uit een cultuur waarin overheidsinstanties gewantrouwd worden. Vanaf het
moment dat ze in Nederland komen, leren ze naast overheidsinstanties ook
VluchtelingenWerk al in het Asielzoekerscentrum kennen. VluchtelingenWerk
heeft niet alleen kennis van de vluchteling en zijn gezin, maar ook van de
omstandigheden in het land van herkomst, van de vlucht, cultuurverschillen en
alles wat komt kijken bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.
Daardoor kan het een goede inschatting maken van de potentie en mogelijkheden
van de vluchteling, maar ook van zijn eventuele trauma’s en beperkingen. Ze
vormt daarmee een vertrouwde schakel voor de vluchteling, naar de Nederlandse
samenleving.
Medewerker Werkbedrijf: “Wij deden de aanmelding en screening voor de pilot samen
met VluchtelingenWerk. Zij kennen alle deelnemers goed. Samen met VluchtelingenWerk
hebben we bepaald wie geschikt waren om mee te kunnen doen met de pilot”.

4.

Vluchtelingenwerk heeft ruime ervaring met
taalonderwijs

Belangrijk onderdeel van de inburgeringswet is het aanleren van de Nederlandse
taal aan vluchtelingen. In de onderzochte pilots verzorgde VluchtelingenWerk
het taalonderwijs (dat is niet bij alle pilots het geval). Ze heeft hiermee ruime
ervaring, net als met het werken met ervaren taalcoaches en klassenassistenten.
Bovendien kunnen deze taallessen aansluiten bij andere diensten van
VluchtelingenWerk, waardoor de inburgeraars ook buiten de taallessen kunnen
oefenen met de taal.
Stakeholder Pilot: “De andere taalscholen hier laten de mensen veel meer los. Ze
moeten zelf hun opleiding regelen. Bij VluchtelingenWerk blijven ze meer in één flow,
ze gaan gewoon door bij VluchtelingenWerk vanuit andere activiteiten of taalles”.
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5.

VluchtelingenWerk heeft een sterk bestaand aanbod op
het gebied van integratie

gemeenten is VluchtelingenWerk hiervoor nog niet altijd de aangewezen partij,
terwijl ze hiermee in verschillende regio’s al een heel stevige ervaring heeft.

VluchtelingenWerk heeft een ruim aanbod van diensten en producten, die gericht

Een speciale functie in het aanbod van VluchtelingenWerk is de Maatschappelijke

zijn op de integratie van statushouders. Dat aanbod bestaat in veel gevallen

Begeleiding die ze biedt. Deze vormt een langdurige ‘life line’ voor de vluchteling,

al langer, en richt zich op formele- of juist meer informele activiteiten. Denk

en fungeert ook als ‘vinger aan de pols’ om te zien hoe het gaat met de cliënt.

aan maatschappelijke begeleiding, taallessen, ondersteuning bij financiële

Gemeenten die met VluchtelingenWerk samenwerken, hebben ook belang bij

zelfredzaamheid of bij het vinden van werk. Maar net zo goed aan meer informele

deze ‘life line’.

activiteiten zoals taalcoaching, of sportactiviteiten. Doordat VluchtelingenWerk
de lokale sociale kaart goed kent, kan ze ook doorverwijzen naar informele

Stakeholder Pilot: “In [buurtcentrum] De Bolder ontstaat er ook interactie tussen

activiteiten van andere organisaties. Deze diensten sluiten op elkaar aan,

autochtonen en statushouders. Ze gaan daar activiteiten organiseren voor de

zorgen voor kennismaking tussen vluchtelingen onderling en vluchtelingen en

Z-route, namelijk samen moestuintjes maken. Dat is helemaal top. Dit is dus een pré

andere inwoners van hun gemeenten. Ook zagen we dat vluchtelingen buiten de
pilot om, gebruik maakten van het ‘reguliere aanbod’ van VluchtelingenWerk.

van VluchtelingenWerk. Omdat ze zoveel activiteiten al aanbieden kunnen ze een
hele keten van activiteiten aan elkaar rijgen die gezamenlijk taal en inburgering
heel erg stimuleren”.

Aandachtspunt hierbij is nog wel de toeleiding naar werk. In de beeldvorming bij
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Concluderend zien we dus een aantal belangrijk zaken:
VluchtelingenWerk kan de brug vormen tussen de leefwereld van de vluchteling en
de systeemwereld van de overheid, omdat ze beide werelden goed kent. Ze heeft een
persoonlijke relatie met de vluchteling en kent de herkomst van de vluchteling en zijn of
haar competenties. Ze begrijpt de complexiteit en grilligheid waarmee integratie in de
samenleving gepaard gaat. Maar VluchtelingenWerk kent ook de wettelijke eisen en
plichten waaraan vluchtelingen moeten voldoen, en de formele context waarbinnen de
gemeente werkt. Daarmee slaat ze een brug tussen deze beide werelden. Ze kan de
inschatting maken of het voor een vluchteling mogelijk is zich te redden in de systeemwereld van de gemeente, of degene daarvoor zelfredzaam genoeg is, of dat de gemeente
juist moet meebewegen met de leefwereld van de vluchtelingen, als deze meer
begeleiding nodig heeft.
VluchtelingenWerk is een professionele vrijwilligersorganisatie. Dat lijkt een contradictio in terminis. Maar VluchtelingenWerk heeft een landelijk bureau en regiokantoren, met
een helpdesk, online kennisbank, een landelijke lobby, et cetera. Vanuit deze overkoepelende
organisatie werken vele betaalde professionals, die op lokaal niveau gemotiveerde
vrijwilligers aansturen. Deze vrijwilligers krijgen bovendien cursussen, trainingen
en ‘landendagen’ aangeboden, waardoor deze ook een stevige basiskennis hebben.
VluchtelingenWerk houdt zich dus op professionele wijze bezig met het versterken van de
positie van vluchtelingen in de Nederlandse maatschappij en benut daarnaast de kracht van
lokale vrijwilligers om langdurige persoonlijke relaties met vluchtelingen op te bouwen.
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Voor de buitenwacht is soms die professionele kant van VluchtelingenWerk minder
zichtbaar of bekend. Dit eenzijdige beeld van de organisatie, kan mogelijke samenwerking
in de weg staan, maar ook door samenwerking uit de weg geholpen worden.
VluchtelingenWerk is zowel belangenbehartiger voor de vluchteling als partner voor
gemeenten. VluchtelingenWerk is sterk in het combineren van verschillende rollen.
Het heeft de rol van belangenbehartiger voor asielzoekers en vluchtelingen richting
de (landelijke en lokale) overheid en uitvoeringsorganisaties, bijvoorbeeld als het gaat
om adviseren bij de nieuwe wet op landelijk niveau of de implementatie van die nieuwe
wet op lokaal niveau. Op lokaal niveau hebben vrijwilligers bovendien vaak de rol van
als belangenbehartiger van (individuele) vluchtelingen. Daarnaast is de organisatie
een strategische- en uitvoerende partner voor gemeenten, waarbij ze samenwerkt
om doelstellingen op het gebied van inburgering en integratie te realiseren. Dat kan
in de praktijk betekenen dat VluchtelingenWerk de ene dag een punt adresseert
om de positie van de statushouders te verbeteren en een volgende dag weer als
samenwerkingspartner aan tafel zit om haar rol in de inburgering te vervullen. De
kracht van VluchtelingenWerk is juist de combinatie van idealen en professionaliteit.
Dat zorgt voor vertrouwen, geloofwaardigheid en slagkracht. Een organisatie die zowel
de systeemwereld als de leefwereld goed kent, is een belangrijke ‘critical friend’
voor de lokale en nationale overheid; ze is een geschikte partij om zaken die niet
goed gaan aan te kaarten. Zowel op casusniveau in een gemeente als knelpunten in

Deelnemer expertmeeting ervaringsdeskundigen: ‘VluchtelingenWerk
kan inschatten; wie leer ik vissen en wie geef ik vis.’

het systeem op lokaal en landelijk niveau.
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Doorontwikkeling van de rol van VluchtelingenWerk bij integratie
VluchtelingenWerk is al sinds jaar en dag een bekende

positie als het gaat om het realiseren van voldoende,

tussen intensieve begeleiding enerzijds, en efficiënte

en vertrouwde partner voor zowel de vluchteling

kwalitatief goed aanbod om de inburgeraar te laten

en toch effectieve coaching richting zelfredzaamheid

als de overheid. Ze zal zich ook de komende jaren

meedoen én slagen. VluchtelingenWerk zal hierop

anderzijds. De nadruk op duale trajecten waarbij de

sterk maken voor het verbeteren van de positie van

een ‘kritische vriend’ blijven richting de overheid.

Nederlandse taal snel in de praktijk wordt gebracht,

de vluchteling in de Nederlandse maatschappij.

De hogere eisen voor inburgering, met beperkte

maakt dat VluchtelingenWerk zich nog beter moet

De nieuwe inburgeringswet brengt op dat gebied

financiële middelen, maakt dat gemeenten strenge

profileren als ervaren ketenpartner op het gebied

enkele uitdagingen met zich mee: Zo wordt van

(financiële) voorwaarden moeten stellen aan haar

van begeleiding van vluchtelingen richting de

vluchtelingen meer verwacht, en worden de taaleisen

uitvoeringspartners. Mede om die reden is het

arbeidsmarkt. De nieuwe inburgeringswet maakt

hoger en strenger. Tegelijkertijd worden gemeenten

noodzakelijk dat VluchtelingenWerk ook kritisch

het tot slot noodzakelijk voor VluchtelingenWerk

verantwoordelijk voor veel nieuwe, ingewikkelde

blijft kijken naar haar eigen werkwijze en aanbod. Zo

om

taken maar zijn zij hiervoor financieel onvoldoende

zal ze haar professionals en vrijwilligers zo moeten

kennisontwikkeling

toegerust. Dat brengt gemeenten in een lastige

instrueren, dat ze de juiste balans weten te vinden

professionaliseren.

ondersteuning,

aanbod
verder

van
te

diensten

en

uniformeren

en
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