


 Circa 65-70% slaagt voor inburgering (volgens DUO)

 Circa 70 statushouders zijn nu aan het inburgeren, in diverse fases van hun traject.

o Door corona heeft iedereen uitstel gekregen: trajecten lopen >3 jaar

 Een deel is onbekend:

o Niet alle inburgeringsplichtigen bekend bij Integratiewerk.

Na Maatschappelijke Begeleiding uit beeld

o Gezinsmigranten niet altijd bekend: hebben een Nederlandse partner en 

zoeken (vaak) hun eigen weg.

 Ca. 70% Pw-uitkering

2Inburgering in Leusden – november 2021
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1. Traject
 Brede Intake, Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP), leerbaarheidstoets, taal, PVT en MAP.

2. Werk
 Arbeidstoeleiding, (job)coaching, trainingen.
 Vrijwilligerswerk: hetzij richting betaald werk hetzij richting sociale activering

3. Samenleving
 Maatschappelijke Begeleiding (MB) en Integratie
o.a. opvang en integratie in de buurt, (ver)binding met Leusden, kinderen doen mee, lokale activiteiten, 
burgerinitiatieven. 

4. Financieel
 Ontzorgen, financiële coaching

5. Organisatie
o.a. aanstellen coördinator, ICT, budgetten, afspraken over samenwerking

(PVT = participatieverklaringstraject, MAP = Module Arbeidsmarkt en Participatie)
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• Een coördinator als spin in het web:
Enerzijds: casusregie, anderzijds: procesregie

• Warme overdracht vanuit AZC (met COA)
• Brede Intake en PIP samen met begeleider Integratiewerk
• Formeel taalonderwijs, MB, PVT en MAP bij één organisatie (Integratiewerk), 

Onderwijsroute maatwerk
• Lokale integratie samen met diverse (lokale) partners (ook meedoen 

kinderen)
• Begeleiding naar werk via Pw: WIZ, Integratiewerk, Werkgeversservicepunt 

(WSP): meer nadruk op jobcoaching
• Vrijwilligerswerk (niet arbeidstraject) lokaal inrichten
• Handhaving
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Coördinator (20 uur per week)

Casusregie via:
- Warme overdracht
- Brede Intake en PIP (in duo met medewerker Integratiewerk)
- Voortgangsgesprekken (ca. 2 per jaar)
- Periodieke casusoverleggen
- Incidentele gesprekken wanneer deze aan de orde zijn (signaalgestuurd)
- Handhaving

Procesregie via:
- Accounthouderschap
- Periodieke overleggen
- Ingrepen (signaalgestuurd)
- Monitoring op indicatoren
- Inkoopovereenkomsten, DVO’s, subsidieverleningen, enz. (beleidsmedewerker)

ICT:
Aansluiten bij systeem Integratiewerk
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• Bij Integratiewerk:
- (formeel) taalonderwijs Z-route en B1-route
- Maatschappelijke Begeleiding
- Participatie Verklaringstraject
- Module Arbeidsmarkt en Participatie
- Arbeidstoeleiding en jobcoaching (i.s.m. WIZ en WSP)
- Ontzorgen (financiële coaching, i.s.m. Stadsring 51)

• Bij WIZ Amersfoort: Pw-uitkeringen, bijzondere bijstand, arbeidstoeleiding, ontzorgen
(technisch)

• Te beleggen bij (lokale) partners:
- Vrijwilligerswerk
- Integratie-activiteiten in Leusden
- Informeel taalonderwijs (Bibliotheek)
- Maatschappelijke deelname (naar sport, hobby, enz)
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• Ondertussengroep:
o Kan zich bij ons melden voor advies en begeleiding

• ELIP’s:
o Nu nog moeilijk te bepalen wie daartoe behoren. Vanwege corona heeft iedereen 

uitstel gekregen, de gevolgen hiervan zijn (nog) niet inzichtelijk.
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• Meer kansen op een succesvolle inburgering, vanwege begeleiding en sturing
- Betrouwbaar(der) taalonderwijs

- met aansluiting op PVT, MAP, uitkering (inkomen, ontzorging), lokaal veld (integratie)
- en aansluiting met werk/sociale activering

- Meer zelfredzaamheid

• Nog af te wachten
- Taalniveau: nu volgt 80-90% taal op A2-niveau. Norm wordt B1. Hoe realistisch is B1. Weinig 

(eigenlijk geen) inzicht op daadwerkelijk niveau.
- Onderwijsroute: kostbaar, vraagt veel maatwerk (er is wel extra geld)
- Er is werk, maar de vraag sluit niet aan op het aanbod. 
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Uitvoeringskosten (via IUSD/gemeentefonds)

Specifieke uitkering

SPUK wordt over 3 jaar gespreid uitgekeerd, resp. (1)€ 7.865,71, (2)€ 4.079,67 en (3)€ 1.019,92 
(totaal: € 12.965,30. Voor gezinsmigrant: € 600,30
Voor 2022 is verleend: € 183.315, bedoeld voor 23 statushouders + 4 g-migranten (schatting SZW)
Spuk voor Onderwijsroute: macro € 24 miljoen, via centrumgemeenten

2022 2023 2024 2025 2026

Integratie Uitkering uitvoeringskosten (vlgs mei-circ. 2020) 90.500€           99.600€           99.600€          99.600€      99.600€      

Mutatie mei-circulaire 2021 19.000€           10.000€           7.000€            3.000€        700€            

Beschikbaar (structureel)  budget in begroting 16.000€           16.000€           16.000€          16.000€      16.000€      

Totaal uitvoeringskosten 125.500€         125.600€         122.600€        118.600€    116.300€    

asiel- gezins-en

migranten overige migr.

leerroutes 10.000€           

MAP 136€                 195€                 

maatschappelijke begeleiding 1.944€             

PVT 216€                 216€                 
Tolkvoorziening 417€                 179€                 

TOTAAL 12.713€           590€                 


