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1.  Inleiding 
 
Noordoostpolder is een gemeente waar van oudsher mensen die een nieuw bestaan zoeken welkom zijn. 
Dat geldt ook voor vluchtelingen. We hebben al jaren een AZC en huisvesten vluchtelingen die een 
verblijfsvergunning krijgen in onze gemeente. In 2017 werd steeds duidelijker dat huisvesten en verplichten 
tot inburgeren niet automatisch leidt tot goed intergreren. Bestuurders van Gemeente Noordoostpolder, 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, GGD Flevoland, Politie Flevoland, Carrefour en Mercatus stelden 
samen een intentieverklaring op: Integreren doe je met zijn allen. Het uitgangspunt is dat iedereen 
meedoet: nieuwkomers, bewoners en organisaties. Meedoet, door verantwoordelijkheid te nemen en zich 
te verbinden met elkaar

1
. 

 
Het bleef niet bij mooie woorden. In september 2017 hebben tijdens 
een conferentie in ’t Voorhuys maatschappelijke partners de 
bereidheid tot samenwerking uitgesproken. Vervolgens zijn we met 
elkaar in gesprek gegaan en dat leidde in 2019 tot de oprichting van 
het Platform Nieuwe Nederlanders.  
 
In juli 2018 heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aangekondigd dat het inburgeringsstelsel op de 
schop gaat. De huidige praktijk blijkt weerbarstig te zijn. Er ontbreekt 
een actieve aansluiting tussen inburgering en participatie en er vindt 
fraude plaats. De geplande ingangsdatum was 1 januari 2021 maar is 
23 maart uitgesteld tot 1 juli 2021. 
 
De deelnemers aan het Platform zijn blij met de aangekondigde 
wetswijziging en denken graag mee over de uitvoering in 
Noordoostpolder. 
 
In deze notitie informeren wij u op hoofdlijnen over de 
stelselwijzigingen, de rol van de gemeente in het nieuwe stelsel, het 
landelijke proces en ons lokale/regionale proces naar invoering van 
deze nieuwe wet.  
 
 

2.  Een nieuw stelsel voor inburgering 
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. Met de nieuwe wet wordt een nieuw 
inburgeringsstelsel van kracht voor asielmigranten (statushouders), gezinsmigranten en andere 
inburgeringsplichtige. Gemeenten krijgen weer de regie van de inburgering. 
 
Minister Koolmees wil dat statushouders vanaf het eerste moment aan de slag gaan met hun inburgering. 
Gemeenten gaan hen daarbij activeren en begeleiden. In het nieuwe stelsel zijn gemeenten 
verantwoordelijk voor de inkoop van verschillende onderdelen van het inburgeringstraject: leerroutes

2
, 

Module Arbeid en Participatie (MAP) en het participatieverklaringstraject (PVT). Uitgangspunt is dat 
iedereen op een zo hoog mogelijk niveau inburgert en financieel zelfredzaam is, het liefst via betaald werk.  
 
In het nieuwe stelsel krijgen gemeenten een belangrijke regierol om deze aansluiting te herstellen, 
waardoor integratiemogelijkheden worden vergroot. Het doel is dat inburgeraars meteen aan het werk gaan 
en ondertussen de taal leren. Gemeenten stellen voor alle inburgeraars een persoonlijk plan inburgering en 

                                           
1
 De intentieverklaring is opgenomen als bijlage 1. 

2
 De wet inburgering 2021 kent diverse nieuwe begrippen die in deze notitie regelmatig voorkomen. In 

bijlage 2 zijn de meeste begrippen kort toegelicht. 
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participatie (PIP) op en het leenstelsel wordt afgeschaft.  De nieuwe wet inburgering betreft zowel 
statushouders als gezinsmigranten.  
 

2.1. Het nieuwe inburgeringstelsel in het kort 
De kern van het nieuwe inburgeringsstelsel is dat iedereen meedoet, het liefst via betaald werk, en daar 
moet de inburgering aan bijdragen. Hierop richt de inzet van de inburgeraar, de overheden en andere 
(maatschappelijke) partners. Om deze doelstelling te bereiken wordt inburgering gepositioneerd als 
onderdeel van het brede sociaal domein. Gemeenten komen weer in positie in de wet Inburgering; de 
regierol van gemeenten wordt vastgelegd in de wet. 
 
De regierol van gemeenten begint met een brede intake; zo vroeg mogelijk (al in de opvang). Deze intake 
geeft op individueel niveau inzicht in de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van een inburgerings-
plichtige. 
 
Leren en participeren gaan hand in hand en beide aspecten worden door de gemeente, op basis van de 
brede intake, in een persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP) opgenomen. Hierin worden afspraken 
gemaakt over inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiding. De gemeente evalueert de voortgang van 
de gemaakte afspraken via periodieke contactmomenten. 
 
Gemeenten bieden de eerste periode een ontzorgend stelsel zodat de inburgeringsplichtige bij aanvang 
de focus bij inburgering en participatie kan leggen. 
 
Er komen drie leer-/inburgeringsroutes in het nieuwe stelsel die door de gemeenten worden ingekocht. 
In het PIP is vastgelegd welke route de inburgeraar gaat volgen: 
 Onderwijsroute: Voor jong volwassenen tot 28 jaar. De onderwijsroute bestaat uit een 
 taalschakeltraject en is gericht op het beheersen van de Nederlandse taal op minimaal B1 niveau.
 Aansluitend moet de jongere kunnen instromen in het reguliere Nederlands onderwijs om een 
 startkwalificatie te halen. 
  
 Reguliere B1 route: B1 niveau wordt de norm (in de huidige wet is dit lager: A2 niveau). Om het 
 mogelijk te maken dat de meeste inburgeraars zo snel mogelijk, maar maximaal binnen  drie jaar, 
 taalniveau B1 behalen en hun perspectief op de arbeidsmarkt vergroten, is het van belang dat het 
 leren van de taal gecombineerd wordt met (vrijwilligers)werk. 
  
 Z-route: voor mensen voor wie de onderwijs- of B1-route buiten bereik ligt, komt er een  speciale 
 leerroute waarin de zelfredzaamheid centraal staat (Z-route), zodat iedereen leert zich in de 
 maatschappij te redden. Er worden geen ontheffingen op basis van aantoonbaar geleverde 
 inspanning meer verleend. 
 
Gemeenten geven naast de drie leerroutes ook invulling aan 'Kennis van de Nederlandse 
Maatschappij (KNM)', de 'Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP)' en het 'Participatieverklaringstraject 
(PVT)'. Gemeenten zorgen ook voor de maatschappelijke begeleiding van asielmigranten. 
 
De gemeente handhaaft (boete) indien de inburgeringsplichtige zich niet aan de verplichtingen zoals 
vastgelegd in het PIP houdt. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijft verantwoordelijk voor het 
handhaven van het resultaat van de inburgeringsplicht; indien de inburgeraar verwijtbaar niet tijdig 
bepaalde examens haalt legt DUO een boete op. 
 
De nieuwe wet geldt niet alleen voor asielmigranten. Ook voor gezinsmigranten en overige migranten is de 
wet van toepassing. 
 
Het leenstelsel komt te vervallen. De inburgeringsplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het behalen 
van het inburgeringsexamen 
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2.2. Reacties op het wetsvoorstel 
 
Er is in de breedte veel enthousiasme bij de inhoudelijke voorstellen. De voorstellen komen tegemoet aan 
veel tekortkomingen van de huidige wet.  
 
In de huidige situatie is de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor zijn inburgering. In de praktijk zijn veel 
inburgeraars niet in staat om zelfstandig de juiste route te kiezen. Zij hebben nog te weinig kennis van de 
Nederlandse samenleving om de juiste afwegingen te maken. Ook voldoet het gewenste taalniveau niet 
aan de eisen die door de maatschappij (onderwijs, werkgevers) worden gesteld.  
 
Het nieuwe stelsel legt de regie bij de gemeente. De gemeente krijgt de taak om de inburgeraar een 
passend aanbod te doen. Het leren van de taal combineren met participeren in de samenleving. Er kan 
maatwerk geboden worden dat aansluit bij de mogelijkheden en ambities van de inburgeraar.  
 
Er zijn ook kanttekeningen. De condities waaronder de nieuwe taken richting de gemeenten komen, 
bepalen voor een belangrijk deel de mate waarin gemeenten adequaat uitvoering kunnen geven aan de 
nieuwe wet. 
Zowel de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) als de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) 
zijn door de minister om advies gevraagd over het wetsvoorstel. In hun respectievelijke adviezen aan de 
minister (brief ROB van 12 augustus 2019 en brief VNG van 16 september 2019) onderschrijven zij de 
intentie van de minister en de nieuwe wet. Tegelijk geven zij stevige kritiek op het vlak van rolverdeling (er 
blijven veel partijen betrokken in de nieuwe wet en daardoor complex), de beleidsvrijheid voor gemeenten 
(er wordt veel vastgelegd vanuit het rijk) en de financiële randvoorwaarden zijn niet duidelijk. De VNG heeft 
eerder afgedwongen dat een onafhankelijk onderzoek plaatsvindt naar de kosten. Het Centraal Plan 
Bureau (CPB) heeft dit onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan waren voorzien in het vierde kwartaal 
2019. De minister heeft nog niet gereageerd op deze brieven en adviezen.  
 
Tijdens de internetconsultatie in de zomer van 2019 hebben wij als gemeente onze zorgen geuit over een 
aantal ontwikkelingen in de wet. Er komen nieuwe taken naar de gemeente maar het is niet duidelijk of we 
daarvoor voldoende financiële middelen krijgen. Op dit moment (maart 2020) is het definitieve wetsvoorstel 
nog niet bekend. Er is ook nog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen. 
 

3. Basis voor de uitvoering 
In 2018 zijn we begonnen met het bouwen aan een integrale aanpak voor statushouders die in onze 
gemeente komen wonen. In samenwerking met Vluchtelingenwerk, Mercatus, Carrefour, ROC Friese Poort 
en COA hebben we afspraken gemaakt over samenwerking. 
 
In 2019 zijn we gestart met een “Brede intake”. Een intake met een statushouder tijdens het verblijf op het 
AZC. Vluchtelingenwerk, COA en gemeente voeren samen een gesprek met de statushouder. Doel is om 
alle informatie van COA zo goed mogelijk over te dragen en de statushouder in staat te stellen zo snel 
mogelijk zijn weg te vinden in de gemeente. We zien nu al dat de brede intake zorgt voor een vroegtijdige 
lokale binding met de gemeente. Mensen worden door de kennismaking gemotiveerd eerder te starten met 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bezoek een vrouwen- of mannencentrum. Deze werkwijze willen we verder 
uitbreiden bij de invoering van de nieuwe wet. Omdat we als gemeente dan ook zelf weer de regie hebben 
kunnen we intensiever inzetten op een snelle en passende inburgering. Bij het vormgeven van de 
uitvoering houden we rekening met de volgende punten: 
 

• We richten ons op duurzame participatie (naar vermogen) 
In de nieuwe wet is inburgeren meer dan de taal leren. Het inburgeringsprogramma moet in alle leerroutes 
duaal worden. Het leren van taal combineren met werken. Dat kan betaald werk zijn maar ook stage of 
vrijwilligerswerk. Doel van het programma is dat de inwoner zich zelfstandig kan handhaven in de 
samenleving. En naar vermogen maximaal meedoet in de samenleving. Dit sluit aan bij de huidige 
uitvoering van de Participatiewet. 
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• We werken nauw samen met Vluchtelingenwerk en het Platform Nieuwe Nederlanders 
In vervolg op de bestuurlijke intentieovereenkomst is in 2019 is het platform Nieuwe Nederlanders 
opgericht. Het overgrote deel van de maatschappelijke instellingen in onze gemeente is aangesloten bij het 
Platform. Het Platform heeft als doel om kennis te delen en samenwerking te stimuleren. Het Platform kan 
een belangrijke rol spelen bij de inburgering van nieuwkomers en wil daar graag bij betrokken zijn.  
 

• Eén aanspreekpunt voor de inburgeraar 
Een inburgeraar die zich vestigt in de gemeente krijgt te maken met veel instanties. Van verhuurder tot 
onderwijs. Voor mensen die de taal nog niet spreken is dat verwarrend. Als gemeente willen we graag dat 
de statushouder zich snel thuis voelt en kan gaan werken aan zijn inburgering. Daarom streven wij naar 1 
contactpersoon per statushouder. Die onderhoudt de contacten met de andere partijen en is het directe 
aanspreekpunt voor de statushouder, ook voor zaken waar de gemeente niet direct over gaat. Dit past bij 
de aanpak van Krachtig Noordoostpolder: één gezin, één plan. 
 

• We willen een breed aanbod voor inburgering en werken daarvoor samen in de regio. 
Als gemeente hebben we een beperkte taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Voor 2020 gaat 
om + 30 personen. Gemiddeld is hiervan 40% (12) minderjarig. Voor een groep van 18 personen per jaar 
kun je niet op 3 leerroutes een breed aanbod doen. Daarvoor is samenwerking nodig. In de regio Flevoland 
wordt gewerkt aan een breed aanbod qua niveau en qua uitstroomrichting. Dat kan betekenen dat de 
statushouder moet gaan reizen voor de inburgering. De reiskosten zijn dan bijkomende kosten voor de 
gemeente. Dit komt voort uit wet die vastlegd dat de gemeente op alle niveaus een passend aanbod moet 
doen aan de statushouders. 
  

• De inburgeraar moet zo snel mogelijk kunnen starten met zijn traject. 
In het huidige systeem kan de inburgeraar zodra hij een vergunning heeft starten met zijn inburgering. Hij 
sluit een lening af bij DUO en schrijft zich in bij een taalaanbieder. In het nieuwe systeem moet de 
gemeente de brede intake afnemen, de leerbaarheid (laten) vaststellen, een PIP vaststellen en dan pas 
kan gestart worden met inburgering. Wij streven ernaar om in de eerste periode al zo veel mogelijk 
activiteiten aan te bieden.  
 

• We ondersteunen de inburgeraars onder het oude regime zo passend mogelijk 
Voor zover nu bekend is komt er geen overgangsrecht. Dat betekent dat iedereen die voor 1 juli  2021 een 
geldige verblijfsstatus krijgt, onder het oude regime valt. Ook als die persoon na 1 juli 2021 gehuisvest 
wordt in de gemeente. Dat kan betekenen dat wij tot ver in 2022 te maken krijgen met nieuwe inwoners die 
onder het oude regime vallen. Ook voor die inburgeraars streven we naar duale trajecten gericht op 
maximale participatie. Dan kan een extra druk leggen op het re-integratiebudget van de gemeente. Ook dit 
sluit aan bij de huidige uitvoering van de Participatiewet.  
 
 

4. Het proces naar de invoering per 1 juli 2021 
Er is nog veel onduidelijkheid over de invoering van de nieuwe wet. Toch zullen we ons nu moeten buigen 
over de invoering. We gaan uit van de wettekst zoals die nu bekend is.  
 
De belangrijkste opgaven zijn 
 

A. Afspraken maken voor een doorlopende lijn AZC – gemeente / Brede intake  
Samen met de huidige werkgroep Brede intake maken we een plan voor een brede intake die past binnen 
de kaders van de nieuwe wet. Aan de hand van de opbrengsten van de gesprekken zijn wij in staat om een 
PIP te maken. Dat betekent dat de leerbaarheidstoets en het vaststellen van de juiste leerroute onderdeel 
worden van de Brede Intake. 
Regionaal buigt een werkgroep zich ook over de invulling van de Brede Intake. De opbrengst van die 
werkgroep nemen wij mee in ons lokaal proces. 
 

B. Opstellen proces voor PIP 
In het PIP komen alle afspraken die de gemeente maakt met de inburgeraar, denk daarbij aan 
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 de uitkomsten van de Brede intake  

 de uitkomst van de leerbaarheidstoets.  

 De gekozen leerroute en het daarbij behorende aanbod van scholing en activering 

 de wijze waarop de gemeente begeleiding en ondersteuning biedt  

 de verplichtingen van de inburgeraar  
Het PIP is een beschikking die eventueel gekoppeld kan worden aan de beschikking Participatiewet. Hoe 
die beschikking er uit gaat zien en hoe we die verwerken in onze systemen wordt uitgewerkt.  
  

C. Bepalen van regels voor ontzorgen en financiële zelfredzaamheid 
De wet schrijft voor dat de gemeente minimaal 6 maanden na huisvesting de statushouder moet ontzorgen. 
Dat betekent dat de gemeente moet zorgen voor de rechtstreekse betaling van huur, energielasten en 
zorgverzekering. Dat proces moet worden ingericht. Daarnaast moet er een plan komen om de 
statushouder voor te bereiden op het zelf regelen van zijn betalingen.  
  

D. Bepalen van regels voor inzet leerroutes / inkoop / afspraken met partners 
Dit proces wordt regionaal opgepakt.  
 

E. Criteria opstellen voor ontwikkelen en gebruik van Module Arbeid en Participatie (MAP), 
Participatieverklaringstraject (PVT) en Maatschappelijke begeleiding 

De MAP, PVT en maatschappelijke begeleiding worden ook in het oude regime aangeboden. De nieuwe 
wet stelt andere eisen aan deze producten. Er moet meer duaal worden aangeboden en voor een deel 
moet de invulling worden opgenomen in het PIP. 
 

F. Onderscheid in aanpak voor statushouders en gezinsmigranten  
In het oude regime is de gemeente bij gezinsmigranten alleen verantwoordelijk voor het PVT. In het nieuwe 
regime moet ook met gezinsmigranten een brede intake en leerbaarheidstoets worden gehouden. Dit moet 
worden vastgelegd in het PIP. Bij dit onderdeel onderzoeken we hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen 
doen. 
 

G. Bepalen hoe we gaan monitoren en handhaven 
De gemeente moet de naleving van de afspraken in het PIP monitoren en waar nodig handhaven. 
Daarnaast willen we de voortgang van de inburgering in beeld houden.  
 

H. Bepalen welke processen we moeten aanpassen of inrichten. 
 
De onderdelen A t/m F moeten idealiter voor 1 april 2021 zijn afgerond. We verwerken de keuzes die 
hieruit komen in een beleidskader dat in het voorjaar van 2021 aan de raad wordt aangeboden. 
De onderdelen G en H kunnen ook in het tweede kwartaal van 2021 nog worden afgerond. 
 
Om het hele proces te volgen stellen wij voor om te werken met een kerngroep en voorlopig 3 werkgroepen  
In onderstaand schema geven wij aan wie er betrokken worden en welke tijdsinvestering we verwachten 

Opgave Betrokkenen intern Betrok. extern Tijdsinvestering intern 

Kerngroep  USD – km 
participatie, 
kwaliteitsmedew, 
teamleider, 
Bedrijfsbureau. MO  

a 
 

Van augustus  tot 
april  50 uur p.p. 

Doorlopende lijn AZC- gemeente 
/ Brede intake en PIP 

USD, Km part. en 
bedrijfsb.  

VWMN, COA, 
ROC.  Regionale 
werkgroep brede 
intake 

Van augustus tot april  
20 uur p.p. 

Inzet Leerroutes, MAP, PVT, 
maatschappelijke begeleiding  

USD – KM Part. 
Kwaliteit, Inkoop, 
MO 

Regionale 
werkgroep 
leerroutes. 
VWMN. ROC  

Van augustus tot april 
20 uur p.p. 
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Ontzorgen, bevorderen 
financiële zelfredzaamheid 

USD – km inkomen, 
kwaliteit,  
bedrijfsbureau 

VWMN, 
Humanitas, 
Mercatus, Centric 

Van september tot 
april  20 uur p.p. 
(hangt af van bijdrage 
Centric 

 
Vooral voor USD betekent dit een extra last. De uren van MO zijn meegenomen in het jaarplan. 
In verband met het uitstel van het nieuwe stelsel van 2020 naar 2021 is voor 2019 en 2020 door het Rijk 40 
miljoen euro uitgetrokken voor begeleiding en ondersteuning van inburgeraars. Dit zogenaamde 
“ondertussen” budget is ook bedoeld om gemeenten ‘alvast te laten groeien naar de regierol op inburgering 
in het nieuwe stelsel’.  
Voor Noordoostpolder gaat het om € 54.000 per jaar. De bijdrage van 2019 is overgeheveld naar 2020. 
Daarmee is in totaal € 108.000 beschikbaar. Dit geld is deels gereserveerd voor het opstellen van een 
taalplan en extra inzet van vluchtelingenwerk. Het resterende deel (+ € 40.000) kan gebruikt worden voor 
extra inhuur klantmanagement participatie en inkomen bij USD. De inschatting is dat het gaat om 8 uur 
klantmanagement per week extra. De kosten zijn geraamd op € 17.500. Door uitstel van de wet van 1 
januari 2020 naar 1 juli 2021 wordt een deel van de kosten in 2021 gemaakt. In de decemberrapportage 
wordt voorgesteld om het budget dat nog niet gebruikt is over te hevelen.  
 
Er is nog geen inschatting te maken van de extra uren uitvoering die nodig zijn na de implementatie. Dit 
hangt voor een deel af van de precieze invulling van de wet en voor een van de lokale invulling. Die werken 
wij uit in de implementatiefase.  
 

5.  De rol van de gemeenteraad. 
De nieuwe Wet inburgering is vooral een uitvoeringswet. De meeste kaders worden door het Rijk 
vastgesteld en de gemeente en o.a. DUO moeten deze uitvoeren. De beleidsvrijheid van de gemeente 
beperkt zich tot: 

 Het bepalen van de financiële kaders; 

 de handhaving, dit is als “kan bepaling” opgenomen in de wet.  
De gemeente kan binnen de grenzen van de wet keuzes maken in de uitvoering en de partijen waarmee 
wordt samengewerkt.  
 
In deze belangrijke ontwikkeling geven we de gemeenteraad ook een rol bij de invulling van de uitvoering.  
Het tijdspad daarvoor is: 
Mei 2020 vaststellen voorbereidingsnotitie door college. Notitie gaat ter informatie naar de  
 gemeenteraad en de Participatieraad; 
Augustus 2020 Werkgroepen zoals hiervoor beschreven gaan van start; 
December 2020  Presentatie en/of notitie voor college en raad met de adviezen van de diverse 
 werkgroepen voor de uitvoering; 
Jan – febr. 2021 Opstellen beleidskader en zo nodig verordeningen en beleidsregels. Advies van 
 Participatieraad; 
Maart –april 2021 Vaststelling beleidskader door college en raad;  
Juli 2021 Invoering wet inburgering 2021. 
 

 
 
 
  



 

Pagina 9 van 12 

 

Bijlage 1: Intentieverklaring Integreren doe je met zijn allen 
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Bijlage 2 Toelichting belangrijkste begrippen 

Inburgeraars  statushouders en gezinsmigranten die op basis van de wet moeten inburgeren;  
 
Statushouder:   vluchteling met een (tijdelijke) verblijfsvergunning en de nareizende gezinsleden;.  
 
Gezinsmigrant  gezinsvorming door een buitenlandse partner (buiten Europa) met een   
   Nederlandse partner.  
 
Brede intake  Onderzoek van de gemeente dat in beeld moet brengen wat de startpositie en  
   de ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar zijn. 
 
Leerbaarheidstoets Door het ministerie vastgestelde toets. Bedoeld om vast te stellen hoe snel  
   iemand in staat is de Nederlandse taal te leren. Moet onafhankelijk worden  
   afgenomen enkele weken nadat iemand inburgeringsplichtig is geworden.  
   Is een onderdeel van de brede intake. 
 
DUO   Dienst Uitvoering Onderwijs –In de oude wet verstrekt DUO aan inburgeraars  
   een lening waarbij een scholingsaanbod kan worden ingekocht. In de nieuwe  
   wet geldt dat alleen nog voor gezinsmigranten. In de oude en nieuwe wet is  
   DUO verantwoordelijk voor het handhaven op het behalen van het   
   inburgeringsexamen. 
   
MAP   Module arbeidsmarkt en participatie: Verantwoordelijkheid van de gemeente.  
   In theorie en praktijk kennis laten maken en voorbereiden op de arbeidsmarkt.  
   Eigen competenties en arbeidskansen in beeld brengen en combineren met  
   praktische inzet op de arbeidsmarkt. In de huidige situatie is dit als ONA  
   onderdeel van het inburgeringsprogramma.  
 
PVT    Participatieverklaring traject: Inleiding in de kernwaarden moet een activiteit  
   of excursie bevatten. Het traject duurt minimaal 12 uur. Invulling wordt   
   vastgelegd in het PIP. In de huidige situatie zijn er geen vormeisen en   
   volstaan we met een workshop van 2 dagdelen. 
 
PIP   Persoonlijk plan inburgering en participatie: De uitkomst van de brede intake  
   inclusief leerbaarheidstoets worden vertaald naar de persoonlijke einddoelen.  
   De leerroute wordt opgenomen in het PIP. En de wijze waarop de gemeente  
   begeleiding en ondersteuning biedt. Het PIP is een beschikking. De gemeente  
   is verantwoordelijk voor de handhaving. 
 
Maatschappelijke Begeleiding door vluchtelingenwerk gericht op wegwijs worden in de begeleiding 
   samenleving. Blijft in de nieuwe wet bestaan maar onderdelen als starten met   
   inburgering en stimuleren van participatie komen in het PIP.  
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