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Geachte 

Op 8 november 2021 stuurde u ons en de gemeenteraad een brief over het uitvoeringsprogramma 
nieuwe Wet inburgering. Wij willen u bedanken voor uw betrokkenheid bij de implementatie van het 
nieuwe inburgeringsstelsel. Via deze brief willen wij ingegaan op de door u gestelde vragen en 
beschreven zorgen. Dit doen wij per onderwerp.

Implementatie
In uw brief deelt u uw zorgen over de haalbaarheid van de implementatie. U geeft aan dat twee 
maanden hiervoor krap is. Wij zijn het met u eens dat er komende maanden nog veel te doen staat. 
Wij zijn echter al langer dan deze twee maanden bezig. Zo zijn wij aan het begin van het jaar al 
begonnen met het uitvragen en vormgeven van het inburgeringsstelsel op hoofdlijnen. Sinds de zomer 
komt de projectgroep twee wekelijks bijeen om steeds concretere invulling te geven aan deze 
samenwerking. Ook hebben wij sinds het versturen van de raadsinformatiebrief over het 
uitvoeringsprogramma, niet stil gezeten. Daarmee verloopt de implementatie volgens planning. De 
zaken die in het uitvoeringsprogramma nog niet volledig helder waren, worden de komende weken 
concreet uitgewerkt en geïmplementeerd. 

Het nieuwe inburgeringsstelsel is een lerend stelsel. Daarom blijft het projectteam, bestaande uit de 
gemeente en uitvoeringspartijen, in 2022 regelmatig bij elkaar komen. Wij verwachten dat de eerste 
statushouders die onder de nieuwe wet gaan vallen, pas vanaf de tweede helft van 2022 in onze 
gemeente komen wonen. Dit geeft ruimte om in het eerste half jaar de opgezette zaken te verbeteren. 
Het projectteam draagt zorg voor de borging van het plan in de uitvoering. Daarnaast zorgt het 
projectteam ervoor dat de aanpak snel verbetert als de praktijk hier aanleiding voor geeft.

Leerbaarheidstoets
Over de leerbaarheidstoets adviseert u dat er bij de intake een persoonlijk gesprek plaatsvindt. Dit is 
juist wat wij gaan doen. Voorafgaand aan het invullen van de leerbaarheidstoets vindt de brede intake 
plaats. De brede intake is een persoonlijk gesprek tussen de inburgeraar, de consulent van Ferm 



Werk en de maatschappelijk begeleider van VSGH. Met de brede intake leren de partijen de 
inburgeraar beter kennen en vice versa. Daarnaast krijgt de inburgeraar persoonlijke begeleiding bij 
het invullen van de leerbaarheidstoets. Dit samen zorgt ervoor dat er een goede beoordeling kan 
plaatsvinden op iemands capaciteiten, motivatie en leerbaarheid. De doelen van de inburgeraar 
worden vastgelegd in het PIP. Ook staat hierin omschreven welke ondersteuning de inburgeraar krijgt 
om de doelen te behalen. 

Samenwerking
In uw brief zet u vraagtekens bij de effectiviteit van de samenwerking. Wij zijn ons bewust van de 
recente historie niet altijd de samenwerking heeft laten zien zoals we die graag zien. Daarom hebben 
wij het afgelopen jaar veel aandacht besteedt om met de samenwerkingspartijen tot en sluitend stelsel 
te komen met heldere verantwoordelijkheden. 

De nieuwe Wet geeft de gemeente en de uitvoeringspartijen handvatten om betere begeleiding te 
bieden aan inburgeraars en de samenwerking beter op elkaar af te stemmen. Afgelopen maanden 
hebben wij dan ook in goede samenwerking gewerkt aan de voorbereidingen op de nieuwe Wet. Wij 
hebben er vertrouwen in dat deze samenwerking in zich in de uitvoering doorzet. 

U geeft aan dat de gemeente de uitvoeringspartijen voor de lange termijn het volle vertrouwen moet 
geven. Het college ziet dit als een belangrijke voorwaarde voor de samenwerking. Onze voornamelijk 
rol daarin is het bewaken van het stelsel. Binnen het stelsel nemen de verschillende 
samenwerkingspartijen hun verantwoordelijkheid. 

Voor de uitvoering van de nieuwe taken heeft de gemeente extra middelen van het Rijk ontvangen. 
Deze middelen helpen de gemeente en de uitvoeringspartijen om de bedrijfsvoering in te regelen op 
de nieuwe taken.

Regie
Het stelsel kenmerkt zich door twee vormen van regie: cliëntregie en ketenregie. De cliëntregie ligt bij 
de consulent van Ferm Werk. Ferm Werk houdt het overzicht over de ondersteuning die de 
inburgeraar ontvangt en het traject dat hij/zij doorloopt. Trajectregie en cliëntregie zijn daarmee 
dezelfde vorm van regie. Ketenregie betreft de regie over het lokale inburgeringsstelsel. Deze regie 
ligt bij de gemeente. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente dat de samenwerking in de 
samenwerkingsketen goed verloopt en de kwaliteit van het inburgeringsaanbod geborgd is.

U adviseert ons een onafhankelijk toezichthouder in te stellen die toeziet op de naleving van de 
afspraken. Zij zien het als onze taak en verantwoordelijkheid om toe te zien op de naleving van deze 
afspraken. Wij zorgen daarbij voor voldoende inzet en capaciteit bij de verschillende partijen. 

Wij maken met de uitvoeringspartijen afspraken over de verantwoording van de resultaten. Dit zullen 
in opnemen in de vaste rapportagemomenten. Daarnaast zullen wij bij de evaluatie ook in gesprek 
gaan met de verschillende partijen om een ieders rol te evalueren. 

Woerden Wijzer
In uw brief stelt u dat Woerden Wijzer de taalaanbesteding uitvoert. Dit is niet juist. Het team Beleid 
Sociaal Domein van de gemeente neemt deel aan het inkoopteam van de U16 gemeenten. Woerden 
Wijzer is verantwoordelijk voor de ondersteuning van kwetsbare inburgeraars. Woerden Wijzer is bij 
de begeleiding van de inburgeraar betrokken indien uit de brede intake blijkt dat dit gewenst is. Hun 
inzet wordt in het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (hierna: PIP) vastgelegd. 

De deelnemers van de zelfredzaamheidsroute worden begeleid door Ferm Werk, het VSGH en 
WoerdenWijzer. Bij het opstellen van het PIP stellen de inburgeraar, Ferm Werk, Woerden Wijzer en 
VSGH gezamenlijk vast welke ondersteuning door wie wordt ingezet. De verwachting is dat in 
Woerden gemiddeld zes inburgeraars per jaar gebruik moeten maken van de zelfredzaamheidsroute. 
De inzet van Ferm Werk, VSGH en Woerden Wijzer is maatwerk en geen vooraf bepaalde route.



Maatschappelijke begeleiding
U adviseert ons de termijn van twee jaar los te laten voor inburgeraars die langere periode nodig 
hebben. Wij zijn het met u eens dat het termijn van twee jaar een te statisch gegeven is. Voor de ene 
inburgeraar kan de begeleiding korter. Voor de andere inburgeraar moet de begeleiding langer zijn. 
Het budgetcontract tussen de gemeente en VSGH loopt eind 2022 af. Samen met het VSGH hebben 
wij besproken dat wij de samenwerking uitgebreid gaan evalueren. Vanuit die evaluatie stellen wij 
gezamenlijk een plan voor 2023 op. In deze evaluatie nemen wij uw advies over de termijn van 2 jaar 
mee. 

Financiering
Het uitgangspunt voor de nieuwe wet is dat deze binnen de gestelde budgetten moet plaatsvinden. 
Hiervoor ontvangt de gemeente niet alleen de door u genoemde Specifieke Uitkering Inburgering 
(€12.713), maar ook middelen om de uitvoering in te regelen. Het college heeft er vertrouwen in dat 
de uitvoering binnen deze budgetten uitgevoerd kan worden, zonder dat dit af doet aan de kwaliteit. 
De besteding van de middelen wordt in samenspraak met de uitvoeringspartijen vastgesteld. 

Communicatie
Het uitvoeringsprogramma laat zien welke route een inburgeraar in de gemeente Woerden doorloopt. 
Een groot deel van de inburgeringsvoorzieningen op die route zijn wettelijke verplichtingen. In het 
uitvoeringsprogramma staat omschreven hoe deze voorzieningen de inburgeraar helpen volwaardig 
mee te doen in de samenleving. 

De communicatie met de inburgeraar vindt grotendeels plaats via persoonlijke gesprekken tussen de 
consulent van Ferm Werk, de maatschappelijk begeleider van VSGH en de inburgeraar. 

Vervolg
De Wet inburgering 2021 is een lerend stelsel. Per 1 januari is de wet geïmplementeerd, maar 
gezamenlijk blijven wij bezig om de dienstverlening te verblijven verbeteren. Wij willen u uitnodigen 
om in het tweede kwartaal van 2022 bij de uitvoering langs te gaan om goed te kunnen zien hoe de 
begeleiding van de inburgeraars vorm heeft gekregen. 

In het eerste kwartaal van 2023 zullen wij het stelsel evalueren. Dit zal gebeuren op basis van cijfers, 
maar ook op basis van gesprekken met de verschillende partijen. Hierbij willen wij uw inbreng ook 
graag meenemen. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. M.H. Brander V.J.H. Molkenboer




