
Inburgeren in Stichtse Vecht
De uitvoering van de Wet inburgering 2021
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1. Wat is er veranderd 

Inburgering volgens de Wet inburgering 
2013: 
• Verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt bij de

inburgeraar

• Inburgeraars worden waar nodig ondersteund via

een sociaal leenstelsel

• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het

organiseren van maatschappelijke begeleiding



Verbeter-/knelpunten Wet inburgering 2013

• Aansluiting met Participatiewet en Onderwijs
• Aansluiten met voorinburgering (COA) 
• Inburgeraars kunnen minder goed invulling geven aan inburgering 

dan verwacht
• Inburgeraars worden onvoldoende gestimuleerd om  een zo hoog 

mogelijk taalniveau examen te doen.



Inburgering volgens de Wet inburgering 2021
De wet is ingegaan op 1 januari 2022

• Doel nieuwe wet: inburgeraars doen snel en volwaardig mee in de 
Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk

• Inburgeraars blijven verantwoordelijk voor het voldoen aan hun 
inburgering

• Gemeenten krijgen een regierol in het inburgeringsaanbod
• Het ministerie van SZW blijft stelselverantwoordelijk
• Onderscheid in twee doelgroepen: asielstatushouders en gezins- en 

overige migranten



Uitgangspunten Wet inburgering 2021

• Tijdige start van de inburgering

• Snelheid inburgering

• Maatwerk

• Dualiteit werk en participatie

• Kwaliteit inburgeringsaanbod 



2. Taken en bevoegdheden

• Begeleiding, waaronder 

- Brede Intake, en 

- Persoonlijk InburgeringsPlan (PIP), inclusief leerbaarheidstoets.

• Leerroutes

- B1 route (Toptaal)

- Zelfredzaamheidsroute (TopTaal + Kansis)

- Onderwijsroute (HBO/WO: Boswell + Lest Best)
(MBO: Danner en Danner + Tulp onderwijs)

• Participatieverklaringstraject (Momenz)

• Module Arbeidsmarkt en Participatie (Kansis)

• Financieel ontzorgen (Kredietbank) en financiële zelfredzaamheid (Momenz)

• Maatschappelijke begeleiding (Momenz)



Het aanbod voor verschillende doelgroepen

Asielstatushouders Gezins- en overige migranten

Brede intake Brede intake

PIP PIP

Maatschappelijke begeleiding

Taalonderwijs

- B1

- Onderwijsroute

- Zelfredzaamheidsroute

Module Arbeidsmarkt en Participatie Module Arbeidsmarkt en Participatie

Financieel ontzorgen

Participatieverklaringstraject Participatieverklaringstraject



3. Financiën 

• In- en uitvoeringskosten

Gemeenten ontvangen een bijdrage voor de uitvoeringskosten van de Wi2021

• SPUK-gelden

Elk jaar ontvangen de gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) voor de kosten van 
voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht onder de Wi2021.

• ELIP (Einde Lening nog Inburgeringsplichtig)

Vanuit het Rijk worden middelen ter beschikking gesteld voor deze doelgroep.



4. Samenwerkingspartners

• Kansis

• Toptaal

• Momenz

• Kredietbank



5. Stand van zaken 



6. Uitdagingen



7. Vragen


