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Samenvatting 0-meting
In de 0-meting kunnen we nog niet alle onderdelen meten. Enerzijds komt dat omdat er alleen op klantniveau
informatie gegenereerd is over de voortgang. Dit geldt bijvoorbeeld voor het vergroten van de zelfredzaamheid.
Anderzijds komt dat omdat er nog geen wettelijk kader is waar
in deze informatie met elkaar gedeeld mag worden. In bijlage
1 staat exact omschreven welke onderdelen aanwezig zijn. In
de samenvatting wordt alleen gerapporteerd over de gegevens
die over 2020 beschikbaar zijn.

Samenstelling doelgroep
De doelgroep bestaat uit 1.094 vergunninghouders uit 47
verschillende geboortelanden (de helft van hen komt uit
Syrië), 45% is vrouw en 55% is man. De meeste
vergunninghouders (56%) leven als paar met kind(eren) en
73% van de vergunninghouders komt in Almere wonen in het
kader van gezinshereniging.

Taakstelling
In 2020 zijn 152 vergunninghouders gehuisvest. De
taakstelling was 172.

Uitkering
582 vergunninghouders ontvangen een uitkering, in 2019
waren dit er 611.
Niet in staat
89 vergunninghouders waren niet in staat om te participeren.

Ontzorgen
49.3% van alle vergunninghouders met een uitkering werden in 2020 ontzorgd, dit duurde gemiddeld 137
weken.

Opleiding- en taalniveau (opgegeven door de vergunninghouders zelf)
Opleidingsniveau
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Mbo
Hbo
Universiteit

8%
44%
12%
24%
12%

Leervermogen

Nederlands

Engels tekstbegrip

Laag
Midden
Hoog

A0
A1
A2
B1>

Beperkt
Redelijk
Goed

33%
32%
34%

67%
17%
10%
6%

25%
18%
43%

Financiën
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Hoofdstuk 1: Inleiding
De gemeente Almere heeft sinds de hoge instroom van vluchtelingen in 2016 gewerkt aan een
integrale aanpak om vergunninghouders zo snel mogelijk een plek te geven binnen de Almeerse
samenleving, het liefst via betaald werk.
In de huidige wet- en regelgeving is de verantwoordelijkheid voor participatieactiviteiten en
inburgeringsactiviteiten verdeeld, waarbij gemeenten verantwoordelijk zijn voor de participatiewet
en de inburgeringsplichtige zelf verantwoordelijk is voor zijn inburgering en taalactiviteiten.
Door deze situatie is het voor gemeenten moeilijker om participatie en inburgering adequaat op
elkaar af te stemmen.

Ontwikkelingen 2016 – 2020
-

-

2016: hoge instroom van vluchtelingen. Programma Van vluchteling naar Almeerder is
vastgesteld door de raad voor de periode 2016-2019.
2017: Europese subsidie (AMIF) voor de integrale aanpak die in het programma Van
vluchtelingen naar Almeerder was omschreven. Subsidieperiode: april 2017 – maart 2020.
2018: de minister kondigt de nieuwe Wet inburgering (invoeringsdatum 1 juli 2020) aan en
dat dit een nieuwe taak van de gemeente wordt. Programma Van vluchteling naar Almeerder
is voortgezet vanuit deze nieuwe ontwikkeling, voornamelijk omdat er duidelijke parallellen
te zien zijn in de werkwijze en de uitgangspunten in de ontwikkelde werkwijze van Almere en
de nieuwe Wet Inburgering.
2019: de wet wordt uitgesteld naar 1 januari 2021 en daarna naar 1 juli 2021.
2020: de wet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022.

Geleerde lessen
In 2017, 2018 en 2019 is het programma Van vluchteling naar Almeerder’ elk jaar gemonitord. De
geleerde lessen zijn in de diverse monitoren ‘vergunninghouders in beeld’ opgenomen.
In 2017 is met subsidie van ZonMw een onderzoek gestart naar de uitvoering en effectiviteit van de
diverse elementen uit dit programma. Dit onderzoek is in 2020 afgesloten met een eindrapportage
waarin de bevindingen zijn opgenomen.
De geleerde lessen en de bevindingen uit de eindrapportage zijn en worden gebruikt bij de
voorbereiding en de implementatie van de nieuwe Wet inburgering.

0-meting Almeerse vergunninghouders in beeld 2020
Als we terugkijken op 2020 is de impact van het coronavirus overduidelijk aanwezig. Corona heeft
veel invloed gehad op o.a. het huisvestingsproces, het uitvoeren van assessments, (taal)onderwijs
dat grotendeels online is uitgevoerd, de uitvoering van de voorbereidende trajecten en het
daadwerkelijk kunnen starten op een arbeidsplek.
Er is voor gekozen om het jaar 2020 in beeld te brengen door middel van een 0-meting, waarbij bij
verschillende onderdelen de impact van corona in meer of mindere mate aan de orde komt.
De 0-meting wordt opgebouwd aan de hand van onderdelen die relevant zijn binnen de nieuwe wet
en monitoring vragen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat dit nog niet voor alle
onderdelen van de nieuwe wet mogelijk is. De oorzaak hiervan is dat de wettelijke
verantwoordelijkheid nog niet is gestart en er hierdoor ook nog geen inzage en/of toegang is tot
bepaalde monitorgegevens.
De nieuwe wet is van toepassing op vergunninghouders (inclusief nareizigers) en gezins- en overige
migranten1. De 0-meting richt zich alleen op vergunninghouders.

1

Gezinsmigranten zijn personen met een niet-Nederlandse nationaliteit die naar Nederland verhuizen om bij hun partner
of ouder(s) te komen wonen en die afkomstig zijn van buiten de EU, EER of Zwitserland.
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Monitoring binnen de nieuwe Wet Inburgering
De regering wil tot verbetering van het inburgeringsstelsel komen ten opzichte van het huidige
stelsel. Het nieuwe inburgeringsstelsel moet ertoe leiden dat inburgeringsplichtigen snel en
volwaardig meedoen in de maatschappij, het liefst via betaald werk. Er wordt gewerkt aan een
adaptief stelsel dat tijdig bijgestuurd kan worden indien de maatregelen in de praktijk anders blijken
te werken dan voorzien. Een gedegen monitoring en evaluatie moet aan deze ambities bijdragen.
Het gaat daarbij vooral om indicatoren die inzicht geven in het doelbereik en de doeltreffendheid van
de wet. Deze indicatoren hebben in ieder geval betrekking op:
- deelname en afronding van de onderdelen van de inburgeringsplicht
- welke leerroutes zijn gevolgd
- het behaalde taalniveau na afronding van het inburgeringstraject
- de mate van arbeidsparticipatie (aantal uur, vorm van participatie)
De voortgang van het inburgeringsproces wordt gemonitord aan de hand van een aantal subdoelen:
- een tijdige start
- de doorlooptijd van het traject
- de mate van maatwerk
- de dualiteit (combinatie van taal- en arbeidsparticipatie)
- de kwaliteit van de uitvoering en inhoud van het traject
Genoemde indicatoren zijn meegenomen in deze 0-meting.

In de geest van de nieuwe Wet
Binnen Almere willen we vanaf 1 juli 2021, waar mogelijk, in de geest van de nieuwe wet werken. Dit
betekent dat we onderdelen uit de wet al vooruitlopende op de daadwerkelijke invoering van de wet
willen opstarten.
Het gaat dan o.a. om:
- Afstemming en het creëren van een doorlopende lijn tussen het asielzoekerscentrum en
huisvesting binnen de betreffende gemeente.
- Intake, opstellen van een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (advies)
- Ontzorgen en vergroten van de financiële zelfredzaamheid.
Deze 0-meting geeft ons inzicht in hoe we de huidige situatie kunnen beoordelen, afgezet tegen de
nieuwe onderdelen van de wet. Daarnaast biedt het mogelijkheden om in 2021 de ontwikkelingen te
kunnen volgen zodat we in 2022 (bij invoering van de wet) een volwaardige monitor kunnen
aanbieden die ook de ontwikkeling (deels impact van de wijziging van de wet) in de jaren laat zien.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de vergunninghouders die in Almere zijn komen
wonen. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de huisvestingstaak. In hoofdstuk 4 worden de
inburgeringsonderdelen uitgelicht. In hoofdstuk 5 wordt door klantmanagers een beeld gegeven op
de huidige werkwijze en de kansen en/of risico’s die zij zien bij invoeren van de nieuwe wet. Tot slot
wordt de 0-meting afgesloten met een financiële paragraaf.

Overige migranten zijn geestelijk bedienaren, zoals imams, rabbijnen en kloosterlingen, en vreemdelingen met een niettijdelijk humanitaire verblijfsstatus.
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Hoofdstuk 2: Feiten en cijfers
Bij de uitvoering van het voormalige programmaplan Van vluchteling naar Almeerder staan de
vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. Er zijn meer
vergunninghouders in Almere, maar die behoren dus niet tot de doelgroep van het programmaplan.
De grootste doelgroep zijn de vergunninghouders die (na verblijf op het azc) in Almere wonen. En
vergunninghouders die vanaf 2016 in Almere wonen of verblijven in het azc in Almere en die aan
Almere ‘gekoppeld’ zijn, dat wil zeggen dat ze op termijn in Almere komen wonen.

Spreiding over de stadsdelen
Van alle vergunninghouders die op 1 januari 2021 in Almere woonden, behoren er 1.094 tot de
doelgroep. Dat betekent dat de doelgroep voor het eerst in jaren in omvang is afgenomen. Tussen 1
januari 2017 en 1 januari 2020 groeide de doelgroep elk jaar in omvang, van 572 naar 1.204. De
meeste vergunninghouders wonen in Almere Stad West inclusief Centrum en in Almere Buiten. In
alle stadsdelen nam het aantal vergunninghouders af, maar het meest in Almere Buiten en in Almere
Haven (figuur 1).

Geboorteland, leeftijd en huishoudenssituatie
De herkomst van vergunninghouders wordt steeds diverser. Op 1 januari 2021 kwamen ze uit 47
verschillende geboortelanden, terwijl er vorig jaar nog 46 geboortelanden geteld werden, in 2019
ging het om 40 en in 2018 om 33 geboortelanden. Meer dan de helft (52%) is van Syrische herkomst,
maar vorig jaar was hun aandeel nog 58% en in 2019 nog 62%. Het aantal vergunninghouders van
Syrische herkomst nam in 2020 sterk af, van bijna 700 naar 570. De aantallen vergunninghouders uit
bijna alle andere geboortelanden namen daarentegen toe (figuur 2).
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Figuur 2. Aantal vergunninghouders naar geboorteland
Geboorteland
Syrië
Eritrea
Ethiopië
Irak
Iran
Afghanistan
Pakistan
Soedan
(N-/Z-) Jemen
Azië overig
Afrika overig
Europa
Z/M Amerika
Totaal

2017
381
43
27
33
24
11
˂10
˂10
˂10
22
20
˂10
˂ 10
572

2018
626
69
37
41
37
29
˂10
˂10
˂10
40
37
˂ 10
˂ 10
928

2019
698
97
58
62
51
33
22
˂10
˂10
61
35
10+
˂ 10
1131

2020
699
101
73
69
67
35
32
˂10
˂10
60
45
10+
˂ 10
1204

2021
570
107
71
71
56
41
40
12
12
60
37
10+
˂ 10
1094

Vier op de tien vergunninghouders is tussen de 23 en 44 jaar, een kwart is kind. Het aantal
vergunninghouders van 45 jaar en ouder nam toe, in de jongere leeftijdsgroepen zijn er minder
vergunninghouders leeftijdsgroepen dan vorig jaar (figuur 3).
Figuur 3. Leeftijdsopbouw van vergunninghouders
0 t/m 17 jaar
18 t/m 22 jaar
23 t/m 44 jaar
45 t/m 64 jaar
65 + jaar
Totaal

2017
188
68
261
50
5
572

2018
287
153
371
105
12
928

2019
314
180
472
151
14
1131

2020
308
183
523
174
16
1204

2021
278
162
451
183
20
1094

Het aantal vrouwen onder vergunninghouders
stijgt sneller dan het aantal mannen. Inmiddels
is al bijna de helft van de vergunninghouders
vrouw, tegen iets meer dan een derde in januari
2017 (figuur 4).
De meeste vergunninghouders leven als paar
met kind(eren). Het aantal alleenstaande
vergunninghouders neemt af. Er zijn ten
opzichte van voorgaande jaren relatief iets meer
vergunninghouders die in een eenoudergezin leven (figuur 5).
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a Er zijn meer personen dan huishoudens. Deze grafiek toont de verdeling van personen, niet van huishoudens.
b ‘Overige huishoudens’: bijvoorbeeld personen die in een instelling wonen, of die een briefadres hebben.

Gezinshereniging
Ongeveer driekwart van de
vergunninghouders is in Almere komen
wonen in het kader van
gezinshereniging, zie figuur 6. In
voorgaande jaren steeg het aantal
gezinsherenigers sneller dan het aantal
eerste vestigers, maar in 2020 nam het
aantal vergunninghouders dat als
gezinshereniger in Almere kwam
wonen af, terwijl het aantal
vergunninghouders dat als eerste
vestiger naar Almere kwam toenam.
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Hoofdstuk 3: Taakstelling huisvesting
Het jaar 2020 had een vergelijkbare taakstelling als 2019. Er is gestart met een achterstand van 30
personen. Deze achterstand was grotendeels van administratieve aard.
Het vervullen van de taakstelling voor het jaar 2020 is bemoeilijkt door de coronacrisis, waardoor
enkele maanden het huisvestingsproces heeft stilgelegen. Verder zijn in 2020 afspraken gemaakt met
de woningcorporaties en een commerciële verhuurder over het voortgaand gebruik van in totaal 10
vrije-sector huurwoningen voor het onzelfstandig huisvesten van alleenstaande vergunninghouders.

Wonen
In 2020 zijn in totaal, volgens de
telling van het COA van eind
december 2020, 152
vergunninghouders in Almere
gehuisvest op een taakstelling van
172 (inclusief een achterstand van
30 uit 2019). Dit zijn alleenstaanden,
gezinnen en nareizigers2.Hiermee is
een achterstand van 20 personen
ten opzichte van de taakstelling
ontstaan, zie figuur 7. Deze
achterstand is grotendeels te
verklaren vanuit het feit dat het huisvestingproces een aantal maanden heeft stilgelegen vanwege de
coronacrisis.
Verspreid over de hele stad en onderverdeeld naar type zijn hiervoor 51 sociale huurwoningen
ingezet. Alleenstaanden worden zoveel mogelijk onzelfstandig (kamergewijs) gehuisvest. Hiervoor
zijn kamers in vrije-sector-huurwoningen en in voormalig zorgvastgoed beschikbaar. Bij huisvesting
bij een referent (gezinshereniging) is geen nieuwe woning nodig. In figuur 8 is af te lezen hoeveel
woningen van corporaties zijn ingezet voor de huisvesting van vergunninghouders en hoeveel
vergunninghouders daarmee gehuisvest zijn3. NB: hier zitten altijd administratieve afrondings- en
faseringsverschillen in, ook bij de huishoudenssamenstelling.
Figuur 8: Spreiding vergunninghouders over woningen in 2020
Aantal woningen
Aantal personen
De Alliantie
19
70
Goede Stede
15
38
Ymere
17
53
Totaal
51
161

Taakstelling en doorkijk naar 2021
De taakstelling voor het eerste halfjaar 2021 is met 183 personen (163 plus de achterstand van 20 uit
2020) fors hoger dan in het eerste halfjaar van 2020 en zelfs hoger dan de hele taakstelling voor 2020
(brief verhoging taakstelling). Dit wordt veroorzaakt door de inhaalslag die door de IND wordt
gemaakt om de voorraad oude asielaanvragen zo snel mogelijk te af te handelen.
2Alleenstaanden

worden zoveel mogelijk onzelfstandig (kamergewijs) gehuisvest. Hiervoor zijn kamers in vrije-sectorhuurwoningen en in voormalig zorgvastgoed beschikbaar.
3De cijfers tellen niet steeds tot dezelfde getallen op, maar zijn op zich allemaal juist. De detailverschillen worden
veroorzaakt door verschillende meetmomenten van het COA en gemeente en verschillende momenten van registratie bij
gezinshereniging.
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Voor de tweede helft van 2021 heeft het Rijk aangegeven dat ze een vergelijkbare prognose
verwachten als voor de eerste helft van 2021. Dit betekent dat de taakstelling verdubbeld is in
vergelijking met 2020.
In samenwerking met diverse departementen is er een Integrale Handreiking opgesteld met
ondersteuningsmaatregelen voor de korte termijn. Daarnaast wordt er gewerkt aan het opstellen
van een Integrale Uitvoeringsagenda waar ook de middellange en lange termijn in geborgd worden.
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Hoofdstuk 4: Inburgering
Onder de nieuwe Wet inburgering wordt de gemeente verantwoordelijk voor een kwalitatief goed
inburgeringsaanbod. In het nieuwe stelsel komen drie inburgeringsroutes, inclusief het onderdeel
Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM):
• De B1-route gericht op inburgering en het voorbereiden op de deelname aan de arbeidsmarkt
• De Onderwijsroute gericht op voorbereiding en op instroom en deelname aan het reguliere
onderwijs
• De Z-route gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en het voorbereiden op deelname
aan participatie bij voorkeur via (betaald) werk.
Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van een brede intake. Op basis
van deze intake wordt voor de inburgeringsplichtige onder andere de meest passende
inburgeringsroute vastgesteld. De gemeente maken hierover afspraken met de inburgeringsplichtige.
Deze afspraken worden vastgelegd in een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). De
gemeenten blijft, net als onder de huidige Wet inburgering verantwoordelijk voor het aanbieden van
het Participatieverklaringstraject (PVT). Het huidige Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt
(ONA) wordt vervangen door de Module arbeidsmarkt en participatie (MAP).
In deze 0-meting wordt per onderdeel aangegeven hoe de toekomstige wet vertaald kan worden
naar de huidige situatie. Dat betekent dat (nog) niet alle onderdelen gemonitord kunnen worden.

Brede intake en Persoonlijk plan Inburgering en Participatie
De brede intake vormt het startpunt van inburgering en participatie voor de inburgeraar. Deze intake
is bedoeld om samen met de inburgeraar zijn/haar startpositie goed in beeld te brengen in relatie tot
de beoogde leerroute. Daarbij is het van belang dat de inburgeraar zijn of haar verhaal niet meerder
malen opnieuw hoeft te doen. Tijdens de intake komen de volgende onderdelen aan de orde:
- leerbaarheid en opleiding
- taalniveau
- werkervaring en/of vrijwilligerswerk
- praktische competenties, werknemersvaardigheden en digitale vaardigheden
- motivatie/interesses
- mate van zelfredzaamheid:
• gezondheid(zorg) / mentale en fysieke gezondheid
• huisvesting
• financiën
• gezinssituatie
• sociaal netwerk
• digitale vaardigheden
Deze intake resulteert in een Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP). Het PIP is maatwerk:
de uitkomsten van de intake worden in het PIP vertaald naar einddoelen van de inburgering. Deze
einddoelen zijn op de inburgeraar afgestemd. Het PIP bevat de beslissing over de vastgestelde
leerroute en bevat informatie over de manier waarop de inburgeraar aan zijn inburgeringsplicht
moet voldoen, waaronder de verdere invulling van het Participatieverklaringstraject (PVT), Kennis
van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). In het
PIP wordt ook vermeld hoe de gemeente begeleiding en ondersteuning biedt aan de inburgeraar bij
het inburgeringstraject. Relevante onderdelen van de Participatiewet staan opgenomen als de
inburgeraar bijstandsgerechtigd is.
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0-meting:
In het kader van de 0-meting wordt er alleen op klantniveau informatie gegenereerd
over de voortgang van de zelfredzaamheid (rapportagevorm). Er is per leefgebied nog
geen gestandaardiseerde kwalificatie beschikbaar (bijv. goede gezondheid, slechte
gezondheid etc.) die met elkaar vergeleken kan worden.
2021:
Er wordt in 2021 gestart met het methodisch meten van de vorderingen.

Maatschappelijke begeleiding
Vergunninghouders (tussen 18 en 64 jaar) krijgen, na huisvesting in de gemeente, maatschappelijke
begeleiding aangeboden. De maatschappelijke begeleiding is gericht op:
• Praktische ondersteuning
• Vergroten van de zelfredzaamheid
In 2021 wordt de maatschappelijke begeleiding nauw aangesloten op de toekomstige PIP. Hierin
staan de doelen die volgens de PIP gehaald moeten worden centraal in de ondersteuning die de
maatschappelijke begeleiding biedt.
Voor het meten van de vorderingen van de zelfredzaamheid wordt een werkwijze/ meting
ontwikkeld, zodat de vorderingen gekwantificeerd kunnen worden en de begeleiding hierop
afgestemd wordt.

Leerroutes (trajecten)
Binnen de nieuwe wet zijn er drie verschillende routes, maar deze zijn nu nog niet beschikbaar. Er
worden al wel duale trajecten aangeboden die lijken op de routes die onder de nieuwe wet gelden.
Daarnaast worden er voorbereidende trajecten gestart, die ook bij de invoering van de nieuwe Wet
verbonden kunnen worden aan de betreffende leerroutes.
In het kader van de 0-meting kan er nog niets gezegd worden over de toekomstige leerroutes. Wel
zijn er trajecten die we op basis van de wet kunnen indelen in een leerroute.
In 2020 zijn er 122 vergunninghouders in een vorm van een leerroute (duaal traject) gestart, zie
figuur 9.
Figuur 9: overzicht duale trajecten in 2020
Type route
Naam van het traject
Onderwijsroute
IB+4
HBO-schakeljaar
UAF
Taalcentrum 18+
ASG
B1 route
Taalsamen5
Z-route
PrO traject (BBL- Entree)6

Aantal
36
8
13
5
6
10
44

Van de hoogopgeleide vergunninghouders volgden 5 een intensief inburgeringstraject via de Vrije
Universiteit van Amsterdam, hiervan is 1 succesvol afgerond. Vorig jaar volgden 15 zo’n traject en
hebben 6 vergunninghouders dit succesvol afgerond.

4

Gericht op jonge vergunninghouders om hun voor te bereiden op een beroepsopleiding
Een traject voor het vergoten van het taalniveau naar B1
6 Jonge vergunninghouders (18-19 jaar) met een laag IQ die via een Entree-BBL-traject richting werk worden begeleid
5
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Voorbereidende trajecten gericht op werk zijn vooral bedoeld om extra vaardigheden op te doen
zodat de kans op een reguliere baan wordt vergroot, zie figuur 10. In 2019 volgden 203
vergunninghouders een voorbereidend traject, in 2020 waren dit er 138. Deze afname is te verklaren
doordat een groot deel van de trajecten later of niet gestart zijn als gevolg van corona. Ook volgden
13 vergunninghouders een van de trajecten die specifiek inzetten op maatschappelijke participatie of
sociale activering. In 2019 waren dit er 29.
Figuur 10: Overzicht voorbereidende trajecten 2020
Type traject
Naam van het traject
Gericht op onderwijs
Intensief inburgeringstraject (VU)
Gericht op werk (B1)
MatcheZ
Refugee company
Participatiefabriek
Zorgprofiel
Sociale activering/
maatschappelijke participatie

Aantal
5
138
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Ontzorgen
In de nieuwe Wet inburgering is de gemeente verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen. Naast
het verplicht technisch financieel ontzorgen (doorbetalen van de vaste lasten gedurende zes
maanden) gaat het ook om het vergroten van de financiële zelfredzaamheid.
2021 gebruiken we voor het door ontwikkelen van een meetinstrument om de voortgang van de
financiële zelfredzaamheid in beeld te brengen.
Figuur 11: overzicht ontzorgen
Ontzorgen7
Duur van de ontzorgen

49,3 %
Gemiddeld 137 weken

In de huidige situatie wordt het ontzorgen voor een langere periode ingezet (gemiddeld 137 weken).
Er zijn geen duidelijke afspraken over de duur van het ontzorgen, waardoor het voor langere tijd
doorloopt. In de nieuwe Wet wijzigt dit naar een periode van 26 weken, inclusief aandacht voor het
daadwerkelijk vergroten van de zelfredzaamheid.

Opleidings- en taalniveau
In 2020 kwamen 85 vergunninghouders in aanmerking voor een NOA-assessment8 (nieuwe instroom)
plus nog een groep van 25 vergunninghouders uit de instroom van 2019. Daarbij zijn 5 assessments
aangevraagd door klantmanagers. In totaal zouden in 2020 bij 115 vergunninghouders een NOAassessment kunnen worden afgenomen. Vanwege de beperkingen van de coronamaatregelen was
dit niet mogelijk. Er zijn bij 36 vergunninghouders een assessment afgenomen (31%) en 25 van hen
hebben deze volledig afgerond. Als gevolg hiervan is er voor 2020 een beperkt beeld van de
doelgroep.
Van de groep vergunninghouders die een assessment in 2020 hebben gedaan, heeft 44% een
opleidingsniveau dat vergelijkbaar is met een Nederlands voortgezet onderwijs (vmbo, havo of vwo)
en 24% heeft een opleiding vergelijkbaar met hoger beroepsonderwijs, zie figuur 12. Acht procent
heeft alleen basisonderwijs gehad.
7

Beperkt zich nu tot doorbetalen van de huur en/of zorgverzekering
NOA, oftewel een ‘persoonsprofiel scan vluchtelingen’ is om de zelfredzaamheid, eventuele belemmerende factoren,
werkzoekgedrag, het Nederlands en Engels taalniveau, de leerbaarheid, de persoonlijkheid en de competenties van een
vergunninghouder in beeld te brengen. Deze scan maakt onderdeel uit van de integrale intake met de klantmanager en
Vluchtelingenwerk, van waaruit de vergunninghouder een passend vervolgtraject krijgt aangeboden. Het NOA-assessment
wordt afgenomen op het moment dat een vergunninghouder wordt gehuisvest, er vindt geen vervolgmeting plaats.
8
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Ook het leervermogen van de vergunninghouder wordt gemeten. Dit geeft een indicatie van het
potentieel. Figuur 13 laat zien dat, van de groep vergunninghouders van 2020, 33% een laag
leervermogen heeft, 32% een gemiddeld leervermogen en 34% een hoog leervermogen heeft.

Het taalniveau wordt nu beperkt uitgevraagd/gemeten
via het assessment. De gegevens die hiermee
geregistreerd worden zijn afkomstig van de inburgeraar
zelf en beperkt vertaald naar onze ‘normen’.
Taalniveau ‘A2’ is het minimale niveau dat iemand moet
hebben voor het inburgeringsexamen. In 2019 beheerst
8% van de vergunninghouders waarbij het assessment is
afgenomen het taalniveau A2 of hoger, in 2020 is dit
16% (figuur 14). Bijna de helft (43%) van de
vergunninghouders waarbij het assessment is
afgenomen is het Engels tekstbegrip goed. Dit was in
2019 37% (figuur 15).
Binnen de nieuwe Wet inburgering wordt er gewerkt
met een gevalideerd instrument, een leerbaarheidstoets. De leerbaarheidstoets wordt landelijk
ingekocht en door gemeente voorafgaand aan het vaststellen van de PIP afgenomen.
Daarnaast is de gemeente vanaf 2022 verantwoordelijk voor de inkoop van de leerroutes en de
afspraken die hierover gemaakt worden met de betrokken aanbieders. Een belangrijke afspraak
hierbij is dat de aanbieders tussentijdse resultaten verstrekken over de voortgang van het taalniveau.
Vanaf 2022 is er extra informatie beschikbaar t.a.v. het opleidings- en taalniveau omdat we dan
beschikken over:
• gevalideerd instrument dat de leerbaarheid meet (taalniveau bij de start)
• tussentijdse metingen o.b.v. monitoring uitvoerde leerroute
• eindniveau na afronding inburgering.
• afschaling van de leerroute (van B1 naar A2)

13

Uitstroom
In vergelijking met 2019 is er een lichte daling te zien van de uitstroom bij het vinden van ander
inkomen of werk, dit is waarschijnlijk te verklaren door de coronacrisis. Het aantal
vergunninghouders dat parttime werk heeft gevonden is gelijk gebleven, in vergelijking met het
voorgaande jaar. Er zijn iets meer vergunninghouders met een studie begonnen dan in 2019.
Sommige vergunninghouders zijn niet in staat om een traject tot uitstroom te volgen vanwege
psychische en/of lichamelijke klachten. In totaal waren 89 vergunninghouders de aankomende zes
tot twaalf maanden niet in staat om te participeren, in 2019 waren dit er 83.
Figuur 16: Uitstroomcijfers
Ander inkomen of werk
Parttime werk
Aanvang studie
Uit het bestand
Totaal

2017
14
30
4
34
82

2018
20
101
44
28
167

2019
74
137
29
27
267

2020
51
137
32
16
236

Het aantal vergunninghouders dat een (gezamenlijke) uitkering ontving is in 2020 afgenomen. In
2019 ontvingen 611 vergunninghouders een uitkering, in 2020 was dit 582.

Inburgeringsplicht
Deze informatie komt nu één op één van de klant zelf. Deze informatie wordt niet gedeeld met de
gemeente. Dat betekent dat we alleen op macroniveau (hele populatie) iets kunnen zeggen over
bijvoorbeeld hoeveel personen er nog inburgeringsplichtig zijn en de duur van de huidige
inburgeringstrajecten. Dit geeft onvoldoende specifieke informatie. Met invoering van de nieuwe
wet worden deze gegevens wel gedeeld.
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Hoofdstuk 5: Kwaliteit en evaluatie
Om kleur te geven aan de huidige werkwijze van de gemeente om vergunninghouders zich zo snel
mogelijk thuis te laten voelen in Almere zijn drie klantmanagers en een accountmanager9
geïnterviewd. Ook de nieuwe wet kwam ter sprake met de mogelijkheden en de uitdagingen.

De huidige aanpak
Het contact met de klantmanager begint als de vergunninghouder het azc verlaat. De
vergunninghouder heeft een woning en een uitkering. Het doel van de gemeente is dat de
vergunninghouder de inburgering zo snel mogelijk haalt en daarmee de kans op betaald werk
vergroot. Om de kennis en kunde van de vergunninghouder in beeld te brengen wordt in het begin
van het proces een NOA10 afgenomen. De rapportage is de onderlegger van het intakegesprek. Er
wordt getracht mensen meteen te laten starten met inburgering, maar dit is verantwoordelijkheid
van de klant zelf. In de huidige situatie is er slecht zicht op wat een klant doet, doordat de klanten
zelf de inburgering inkopen. Zo is er geen zicht op verzuim, de lengte van het inburgeringstraject, de
kosten en of het traject aansluit op de klant. De klantmanager moet wachten totdat de klant
voldoende Nederlands spreekt, dan start het proces naar werk.
De caseload van een klantmanager is tussen de 60 en 80 klanten, de accountmanager heeft ongeveer
20 mensen op de ‘job ready’ lijst staan.

Corona
Het jaar 2020 stond in het teken van de coronacrisis. Daardoor zijn er weinig NOA’s afgenomen, de
doorstroom van nieuwe klanten (na de toekenning van de uitkering) stokte. De klantmanagers
moesten thuiswerken en hadden op een andere manier contact met hun klanten:
“Ik heb het idee dat de drempel hoog is voor klanten om telefonisch contact met mij op te nemen,
omdat bellen taal technisch lastig is. Daardoor merk dat ik minder goed op de hoogte ben van het
wel en wee van mijn klanten. Hierdoor heb ik het gevoel dat ik, door de vermindering van het
klantcontact, beperkt wordt in het uitvoeren van mijn werk zoals ik het graag wil uitvoeren. “
Sommige opleiders bieden geen online lessen aan. De klantmanagers horen signalen via de klanten:
“Sinds maart hebben sommige klanten geen inburgeringslessen meer. Hoe zit het met de
betalingen, voortgang? Sommige klanten wachten lijdzaam af totdat de lessen weer
beginnen en andere klanten vertrekken. Als gemeente deze inburgeringslessen had ingekocht,
zaten we hier boven op.”
Door corona is er minder werk voor vergunninghouders, er zijn nu meer werkzoekenden. Het kost de
accountmanager meer moeite om vergunninghouders geplaatst te krijgen.

Integraliteit van trajecten
Door de vier klantmanagers werd de Participatiefabriek drie keer genoemd en MatcheZ twee keer.
De andere trajecten eenmaal. De klantmanagers zijn positief over het huidige aanbod:
“We hebben trajecten gehad die niet werkten, dat hebben we aangegeven en naar onze
inbreng wordt geluisterd. Ik ben heel tevreden over het huidige aanbod van trajecten.”
Jonge vergunninghouders zonder startkwalificatie worden met IB+ klaargestoomd voor het
beroepsonderwijs, 75% tot 80% stroomt na dit traject door naar beroepsonderwijs. Wat momenteel
9

Gemakshalve wordt in de tekst gesproken over klantmanagers.
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niet goed gaat is de doorstroom vanuit IB+ naar het ROC Flevoland. Vanuit IB+ krijgen de klanten een
advies. Dit advies wordt vanuit het ROC opnieuw beoordeeld door het LEC (Leerling Expertise
Centrum). Het is nu al meerdere keren voorgekomen dat het LEC niet het advies van IB+ overneemt,
terwijl IB+ een onderdeel van het ROC is. De leerling meldt zich vervolgens aan bij een andere ROC.
Er zijn voorbeelden van klanten die de opleiding met succes hebben afgerond.
De overige vergunninghouders kiezen ervoor om te werken of om voor zichzelf te beginnen.
Langzaam lerende vergunninghouders kunnen bij PrO een traject volgen.
Naast de Nederlandse taal leren, moeten de vergunninghouders ook de normen en waarden van de
Nederlandse werkvloer leren. Klanten die nu geplaatst zijn bij werkgevers tonen soms gedrag dat niet
past op de werkvloer en vallen dan weer uit. Het lespakket van TaalSamen B1+ (pilotproject) speelt
hierop in. Dit project is in oktober 2020 gestart en loopt tot maart 2021. In maart zijn de klanten
bemiddelbaar voor werk.
Voor vergunninghouders die in het land van herkomst docent waren kunnen bij de Almeerse Scholen
Groep een traject volgen voor zij-instroom.
Voor sommige traject is een wachtlijsten, zoals bij de Participatiefabriek 2, andere trajecten starten
op vaste momenten (4 x per jaar), dan moeten de klanten ook even wachten. Participatiefabriek 2
biedt een traject aan voor klanten die nog niet bemiddelbaar zijn naar werk. Dit traject biedt onder
andere conversatielessen, empowermenttraining, computerles, sollicitatietraining en jobcoaching.
Het traject duurt anderhalf jaar. Een klantmanager heeft een kritisch vraag over de uitstroom van de
Participatiefabriek:
“Het traject duurt lang en al die tijd kun je niets met die mensen doen. Na het traject bij de
Participatiefabriek komen ze bij de accountmanager om te worden bemiddeld. De
medewerkers van de Participatiefabriek kunnen deze klanten toch beter naar werk
begeleiden?”
Bij de Refugee company worden klanten geplaatst die nog niet bemiddelbaar zijn naar werk. De
medewerkers van de Refuge company gaan met deze klanten aan de slag, om ze te activeren en te
begeleiden naar werk. Dit gebeurt in een restaurant in Amsterdam.
Voor mensen die meteen aan de slag kunnen is er MatcheZ. De medewerkers van MatcheZ zoeken
naar betaald werk voor de klant met behulp van werkervaringsplekken en proefplaatsingen. Hier
leren de mensen solliciteren en er wordt ook taalles, specifiek voor de werkvloer, gegeven.

Extra trajecten
Twee klantmanagers geven voorbeelden van trajecten die zij missen, bijvoorbeeld een aanbod voor
mensen die verder van de arbeidsmarkt staan door fysieke of psychische klachten. Of een
zorgtraject; veel vrouwelijke klanten willen in de zorg werken. Er zijn enorme tekorten in de zorg. En
toch lukt het niet om een traject op te starten. De klantmanager kan niet aangeven waar dit aan ligt.
Een voorbeeld van een ander traject wat nog niet van de grond komt is dat sommige
vergunninghouders willen werken als taxichauffeur of koerier. Maar hun rijbewijs is niet geldig in
Nederland, deze moet dan opnieuw worden gehaald.

Regievoering vanuit gemeente
De klantmanagers vinden de wijze waarop de gemeente de coördinatie voert op de (integrale)
trajecten goed. De klantmanager vindt dat de gemeente betrokken is bij de projecten:
”De uitvoerende partijen laten we daarin vrij. We hebben wel de regie. We hebben veel
ketenpartners met wie we minimaal een keer in de vier weken een overleg hebben om alle
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zaken door te nemen. In dit overleg worden ook verbeterpunten besproken, zoals de nieuwe
vorm van IB+ die niet helemaal werkt zoals beoogt, de IB+ doorstroom naar het ROC en
problemen op klantniveau.”

Wat werkt er wel en wat werkt niet in de huidige aanpak?
De klantmanagers geven aan dat de trajecten goed lopen en er is veel maatwerk mogelijk. De
regiefunctie van de klantmanager werkt ook goed. De klantmanagers monitoren de klanten en weten
wat voor een bepaalde klant werkt. De klantmanager bouwt een band op met de klant.
Waar aandacht voor mag zijn is dat sommige klanten zichzelf goed kunnen inschatten en plannen
voor hun eigen toekomst kunnen maken. Zo kreeg een klantmanager een klant niet aan de slag; voor
de baan in de groenvoorziening kwam hij niet opdagen. Hij was volhardend in een plan om een
onderneming te starten. Klantmanager heeft hem door het Zelfstandigenloket Flevoland laten
begeleiden in het maken van een ondernemingsplan. De klant gaat nu aan de slag met een eigen
garage.
Uit de vier interviews komt naar voren dat de klantmanagers erg betrokken zijn bij hun werk. Ze
geven aan wanneer een traject of een werkwijze niet werkt of verbeterd kan worden. Dit wordt dan
opgepakt, een voorbeeld is de ontwikkeling van de module Arbeid en Participatie (MAP). Op dit
moment is ONA ‘Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt’ een vast onderdeel van de inburgering.
Hierin wordt weliswaar wel het zoeken naar vacatures en het schrijven van sollicitatiebrieven
meegenomen, maar dit is niet afdoende vinden de klantmanagers. Daarom wordt, voor de nieuwe
wet, een module Arbeid en Participatie (MAP) ontwikkelt. In deze module wordt ook aandacht
besteedt aan de verwachtingen van de vergunninghouder en de gebruiken op de Nederlandse
werkvloer. Bij het ontwikkelen van deze module zijn de klantmanagers nauw betrokken.

Verwachtingen nieuwe wet
Een klantmanager herinnert dat onder de oude Wet Inburgering (tot 2013) er ook duale trajecten
waren, maar in de praktijk gingen de klanten toch eerst de taal leren. De klantmanager hoopt dat
mensen nu wel echt duaal starten zodat het proces korter wordt:
“Mensen wachten soms anderhalf jaar in het azc op een woning. Daarna starten ze met
inburgering, dit duurt gemiddeld zo’n twee jaar en gedurende deze twee jaar gaan ze een
paar dagdelen naar school. Na de inburgering moeten ze aan de slag. Dat is dan moeilijk als
je al een paar jaar niets doet. Doodgeslagen is misschien niet het goede woord, ze zijn dan
heel passief.”
De klantmanagers zijn over het algemeen positief over de nieuwe wet. Voor een klantmanager zijn er
nog veel onduidelijkheden, bijvoorbeeld over het moment van starten met inburgering en met welke
trainingen/trajecten. Wel verwacht de klantmanager dat het beter gestroomlijnd zal zijn. Een
randvoorwaarden voor de nieuwe wet: de regie ligt bij de klantmanager.
“Het mooie van de nieuwe wet is het duale van participatie en taal. De vergunninghouder
wordt gelijk geactiveerd. Je moet zo snel mogelijk met iemand aan de slag, uit huis, aan het
werk. En niet alleen de taal leren, want dan leven ze alleen in hun huis. Ze moeten naar
buiten, de maatschappij in.”
Wel is duidelijk dat de inburgering bij de gemeente komt te liggen. Daar zijn alle klantmanagers zeer
over te spreken, want de gemeente kan de klant beter sturen, heeft meer zicht op de mogelijkheden
die er zijn en kan beter coördineren wat er om de klant heen moet gebeuren. Ook de vorderingen
17

van klant kunnen beter in de gaten worden houden, dat is in de huidige situatie lastig. Soms is een
klant al drie jaar bezig en moet op het laatste moment nog het examen inburgering halen.
Met de nieuwe wet hoopt de klantmanager de klanten meer te activeren en goed de belemmeringen
in een vroeg stadium in kaart te kunnen brengen. Omdat er duaal gewerkt wordt is er tijdwinst,
daarbij is het welzijn van de klant gebaat. Sommige vergunninghouders zijn meteen al klaar om te
werken en kunnen aan de slag (en niet pas na het taalgedeelte binnen inburgering).
Een andere klantmanager vindt dat de gemeente de implementatie van de nieuwe wet goed oppakt,
in alle lagen van de gemeente. Er wordt heel goed geluisterd naar de mensen in de uitvoering.
“De huidige werkwijze komt voort uit de huidige wet. Almere heeft dat goed opgepakt met
Team Statushouders ten opzichte van andere gemeenten in Nederland. De nieuwe wet geeft
nieuwe kansen, de nieuwe wet is echt een plus ten opzichte van de huidige wet.”
“Ik heb zin in de nieuwe wet. Ik hoop dat het gaat zoals we nu bedenken.”
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Hoofdstuk 6: Financiën
Voor het programma Vluchtelingen was in 2020 een totaalbedrag van € 2,4 mln. aan middelen
beschikbaar, enerzijds voor het reguliere programma 2020 en anderzijds voor de voorbereidingen
voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Van dit bedrag was € 0,9 mln. bestemd voor
capaciteitsinzet (apparaat) en € 1,5 mln. voor programmatische uitgaven (o.a. individuele trajecten,
maatschappelijke begeleiding, voorbereidingskosten nieuwe wet).
Bij de jaarrekening 2020 is er sprake van een onderbesteding van het beschikbare budget van
afgerond € 0,34 mln. Belangrijkste oorzaken van dit overschot zijn:
a. Lager aantal individuele trajecten door minder vergunninghouders (€ 0,1 mln. voordeel);
b. Vertraging bij voorbereiding invoering nieuwe Wet Inburgering door uitstel ingangsdatum van 1
juli 2021 naar 1 januari 2022 (€ 0,11 mln. voordeel);
c. Lagere capaciteitsinzet als gevolg van a. en b. (€ 0,05 miljoen voordeel);
d. Hogere (verwachte) subsidieopbrengst AMIF o.b.v. einddeclaratie (€ 0,08 mln. voordeel).
Doordat het programma Vluchtelingen deels gefinancierd wordt uit de reserve Vluchtelingen, leidt
de onderbesteding ertoe dat er ook € 0,34 mln. minder uit deze reserve onttrokken hoeft te worden.
Dit betekent dat er in 2021 ook € 0,34 mln. beschikbaar is voor het programma Vluchtelingen en het
afronden van de voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe wet.
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Bijlage 1
Hoofdstukken

Onderwerpen

0-meting 2020

2021

Structureel vanaf 2022

Samenstelling
doelgroep

Geboorteland, leeftijdsopbouw,
geslacht gezinssituatie.

Bekend

Bekend

Bekend

Opleidingsniveau

Beperkt bekend

Beperkt bekend

Leerbaarheids-toets

Verloop taakstelling

Bekend

Bekend

Bekend

Taakstelling 2021

Bekend

Bekend

Bekend

Dualiteit

Type leerroute (combinatie
participatie/taal)

Huidige trajecten

Huidige traject

Bekend

Participatie

Tussentijds afschalen

Onbekend

Onbekend

Bekend

Ontzorgen

Vormen (arbeids)participatie
% ontzorgen

Bekend
Bekend

Bekend
Bekend

Bekend
Bekend

Duur van het ontzorgen

Bekend

Bekend

Bekend

Financiële zelfredzaamheid

Onbekend

Ontwikkelen
instrument

Bekend

Tijdstip vergunning en start
leerroute

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

Duur van de leerroute

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

Taalniveau bij de start

Beperkt bekend

Bekend

Bekend

Taalniveau tussentijds

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

Taalniveau einde inburgering

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

Werk

Bekend

Bekend

Bekend

Parttime werk

Bekend

Bekend

Bekend

Onderwijs

Bekend

Bekend

Bekend

Anders

Bekend

Bekend

Bekend

% financiën/ schulden

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

% gezondheid

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

% gezinssituatie

Onbekend

Beperkt bekend

Bekend

Bekend

Bekend

Taakstelling

Inburgering:

Inburgeringsplicht

Taalniveau

Uitstroom

Leefgebieden

Problematiek aanwezig op:

Kwaliteit & evaluatie
Integraliteit

Beschreven

Regievoering

Beschreven

Inhoud

Beschreven

Werkzame
elementen

Beschreven

Financiën

Bekend
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