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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bereidt met de Veranderopgave Inburgering (VOI) een 

wetsvoorstel voor waarin een nieuw inburgeringsstelsel wordt vormgegeven, dat op 1 juli 2021 zal ingaan. Het doel van 

het nieuwe inburgeringsstelsel is dat de inburgering van nieuwkomers in Nederland eraan bijdraagt dat zij zo snel 

mogelijk meedoen in de samenleving, het liefst via betaald werk. Om deze doelstelling te bereiken wordt inburgering 

gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein, en wordt de regie op de uitvoering van de inburgering bij 

gemeenten belegd.  

Het streven van de ‘Veranderopgave Inburgering’ is om een robuust en adaptief stelsel te creëren. De komende jaren 

zullen onderdelen worden gevolgd en indien nodig aangepast, om het stelsel gaandeweg te kunnen versterken zonder 

dat hier steeds grote stelselwijzigingen voor moeten plaatsvinden. Daarom is een centrale plaats ingeruimd voor 

monitoring en evaluatie om vanaf het begin te zorgen dat het beleid evidence based wordt versterkt en de ervaringen 

van inburgeraars zelf. Hiermee wordt niet gewacht tot de inwerkingtreding van de wet: ook de periode voor invoering 

wordt benut om lessen te trekken die relevant zijn voor het nieuwe stelsel. Als onderdeel hiervan zijn 39 pilots ingericht 

om instrumenten en werkwijzen van het nieuwe stelsel te testen en evalueren in de praktijk. Zes van deze pilots zijn 

gericht op de brede intake en het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (Hierna: PIP). Significant Public voert 

hiervoor een procesevaluatie uit. 

De brede intake en het PIP is een van de instrumenten die valt onder de nieuwe regierol van gemeenten in de 

uitvoering van het inburgeringsstelsel. De gemeente neemt van iedere inburgeraar een brede intake af. Deze geeft zicht 

op de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van de inburgeraar. Op basis van de brede intake wordt een PIP 

opgesteld. Hierin wordt vastgelegd wat een passende leerroute is voor de inburgeraar om te komen tot een verhoging 

van het taalniveau en worden afspraken vastgelegd over inburgering, participatie, ontzorgen en begeleiding. Daarnaast 

worden gemeenten ook verantwoordelijk voor de inkoop van het cursusaanbod, de maatschappelijke begeleiding en de 

begeleiding naar participatie. 

1.2 Doelstelling en reikwijdte 

De algemene doelstelling van (de procesevaluatie van) de pilot is:  

a. Lessen opdoen voor de verdere inrichting van een adaptief inburgeringsstelsel; 

b. Gemeenten voorbereiden op de implementatie van de nieuwe wet door de resultaten van de pilots breed te 

delen via bijeenkomsten, beschrijvingen van best practices en tips voor gemeenten en andere 

uitvoeringsorganisaties. 

1.2.1 Onderzoeksvragen 

De centrale hoofdvraag van de evaluatie van de pilot luidt: Wat werkt goed, wat werkt minder goed, voor welke 

doelgroepen, hoe werkt het en onder welke voorwaarden? 

Figuur 1 is een schematisch overzicht van de onderzoeksvragen in het proces van de brede intake en PIP. Deze figuur 

illustreert dat we in dit onderzoek de verschillende fases van het proces brede intake en PIP evalueren. Namelijk de 

voorbereiding, afname en verslaglegging van de brede intake alsmede de voorbereiding van de PIP en het opstellen 

ervan. We maken hierbij onderscheid naar de inhoud (oranje kaders) en de uitvoering (blauwe kaders) van de brede 

intake en het PIP. Ook onderscheiden we de elementen die behoren tot de verschillende fases van het proces, zoals 
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instrumenten, methodieken en randvoorwaarden. Deze figuur illustreert bovendien dat deze pilotevaluatie bij uitstek een 

procesevaluatie is. Wel hebben we aandacht voor de resultaten van de brede intake (groene kader). Dit zijn directe 

resultaten van het proces zoals het aantal afgenomen intakes en de gekozen leerroutes. In dit stadium is het nog te 

vroeg om de impact van de ingezette instrumenten te meten op het uiteindelijke doel van het nieuwe 

inburgeringsstelsel: snel en volwaardig meedoen in de maatschappij. Tot slot zijn bovenin de figuur drie algemene 

deelvragen opgenomen die van toepassing zijn op het totale proces. 

 

Figuur 1.  Schematisch overzicht van de onderzoeksvragen in het proces van de brede intake en PIP 

1.2.2 Reikwijdte van de pilotevaluatie 

De evaluatie van de pilot richt zich, zoals gezegd, specifiek op de brede intake en het PIP. Het gaat hierbij om het 

proces vanaf de intake tot en met het advies over de route en begeleiding zoals opgesteld in het PIP. De voortgang ten 

aanzien van de afspraken in het PIP zijn dus geen onderdeel van dit onderzoek. Ondanks de focus op de brede intake 

en het PIP houden we gedurende de evaluatie oog voor de bredere context van het nieuwe inburgeringsstelsel. 

De looptijd van de pilots brede intake en PIP is minimaal één jaar, met een start in augustus 2019. De evaluatie van de 

pilot heeft alleen betrekking op activiteiten die binnen dit eerste jaar van de looptijd plaatsvinden (tot augustus 2020). 

Alleen trajecten die zijn gestart na de start van de pilot worden in de evaluatie meegenomen. Ook kunnen alleen 

resultaten van de pilot die binnen dit jaar gerealiseerd zijn, worden meegenomen in de evaluatie. 

De evaluatie van de pilot is een procesevaluatie. Wij zullen geen uitspraken doen over de effecten van de ingezette 

instrumenten (brede intake en PIP) en de impact hiervan op inburgering en participatie in de samenleving, omdat de 

looptijd van deze evaluatie daarvoor te kort is. Deze procesevaluatie geeft inzicht in de input (mensen en middelen), 

throughput (invulling van de ingezette instrumenten), output (ervaring van stakeholders en doelgroep met de ingezette 

instrumenten) en outcome (directe kwantitatieve resultaten, zoals de doorlooptijden en aangeboden leerroutes) van de 

brede intake en het PIP. 
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1.3 Deze tussenrapportage 

De nadruk in deze tussenrapportage ligt op het schetsen van de verschillende werkwijzen van de pilotgemeenten aan 

de hand van hun klantreizen en een korte beschouwing op de overeenkomsten en verschillen in de aanpak.  

In hoofdstuk 2 staan de klantreizen centraal. Een klantreis bestaat uit de stappen die een klant (de statushouder) 

doorloopt van het moment van koppeling aan de gemeente tot aan het vaststellen van het PIP. De klantreis gaat uit van 

hoe deze er idealiter uitziet. De praktijk zal uit gaan wijzen in hoeverre dit in de praktijk haalbaar is (dit valt buiten de 

scope van deze tussenrapportage). Per pilotgemeente starten wij met de ‘unique selling point’ (wat is uniek aan hun 

aanpak) en brengen wij de klantreis in kaart1. De zes pilotgemeenten zijn: 

1. Amsterdam 

2. De Fryske Marren 

3. Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec  

4. Nuenen, Son en Breugel, Best en Oirschot 

5. Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland 

6. Weert, Nederweert 

De hoofdaanvragers van de pilot zijn dikgedrukt, indien de hoofdaanvrager samenwerkt met andere gemeenten voor de 

aanpak brede intake en PIP staan de mede-aanvragers achter de hoofdaanvrager vermeld.  

 

De pilotgemeenten zijn gevraagd om ook gezinsmigranten (personen met een Nederlandse echtgeno(o)t(e) of partner) 

te betrekken bij hun pilot. Indien het over deze doelgroep gaat wordt dit expliciet benoemd. Meestal gaat het echter over 

statushouders (asielmigranten met een vergunning die gaan inburgeren). 

In hoofdstuk 3 geven wij een beschouwing van de overeenkomsten en verschillen in de aanpak van de brede intake en 

in hoofdstuk 4 doen wij ditzelfde voor het PIP. De kapstok hiervoor zijn de oranje kaders uit figuur 1.  

Het is op dit moment (januari 2020) te vroeg om al te rapporteren over resultaten van de pilot. De gemeenten hebben 

enige tijd nodig om de uitvoering van de pilot op te starten en om ervaringen op te doen met het proces en resultaten te 

boeken. Deze rapporteren we daarom in het eindrapport. 

 

1 Bij de klantreis gaan wij uit van de situatie waarbij de statushouder verblijft in het azc nabij de gemeente waar hij of zij 

aan gekoppeld wordt. Voor statushouders die van buiten de regio komen start het brede intake proces vaak pas vanaf 

huisvesting in de gemeente. 
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2 Werkwijze pilotgemeenten 

2.1 Pilotgemeente Amsterdam 

2.1.1 Unique selling point: de Opstartklas 

De Opstartklas is een belangrijk onderdeel van de brede intake aanpak in Amsterdam. De Opstartklas is een intensief 

taaltraject van 6 weken (4 dagdelen à 3 uur, 12 uur totaal per week) waarin statushouders algemene presentatie- en 

netwerkvaardigheden opdoen. Taalles vanaf dag één. De lesuren tellen mee voor de inburgering. Het doel van de 

Opstartklas is inzicht te krijgen in de leerbaarheid, competenties en taalniveau van een statushouder. Leerbaarheid 

krijgt in het nieuwe stelsel een essentiële rol toebedeeld, de uitslag is bepalend voor de inburgeringsroute van de 

statushouder. De gemeente Amsterdam is van mening dat leerbaarheid geen momentopname dient te zijn maar 

getoetst moet worden over een langere periode aan de hand van een aantal meetmomenten. Op basis van de 

uitkomsten levert de uitvoerder van de Opstartklas (in de pilot is dat taalaanbieder Danner en Danner) de klantmanager 

een objectieve eindrapportage. De lessen van de Opstartklas worden aangeboden op een gemeentelijke locatie.2 

2.1.2 Klantreis Amsterdam 

 

Figuur 2. Klantreis brede intake en PIP voor statushouders in het azc te Amsterdam én gekoppeld aan de gemeente Amsterdam 

Stap 1 Rechtmatigheidsintake, start ontzorgen en aanmelding Opstartklas (week 0) 

De gemeente Amsterdam voert de rechtmatigheidsintake uit waarbij het recht op een Participatiewet uitkering wordt 

vastgesteld en aangevraagd. De statushouder wordt aangemeld voor de Opstartklas en de gemeente start met het 

ontzorgen door het inhouden van vaste lasten (omdat het een pilot is, is het inhouden van de vaste lasten op basis van 

vrijwilligheid). In de tussentijd verhuist de statushouder naar zijn nieuwe woning in Amsterdam. 

Stap 2 Doelmatigheidsgesprek 1: Kennismaking met de klantmanager (week 2) 

Twee weken na de aanvraag van de uitkering nodigt de gemeente de statushouder uit voor een kennismakingsgesprek 

met zijn eigen klantmanager. De klantmanager vertelt de klant wat hij de komende tijd kan verwachten en geeft een 

toelichting over de Opstartklas.  

 

2 Bron: Factsheet Opstartklas – Informatie voor professionals, Gemeente Amsterdam 
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Stap 3 Intake Opstartklas (week 3) en start Opstartklas (week 4 t/m 9) 

Bij de intake kijkt de taalschool welk taalniveau het beste bij de statushouder past. In een periode van zes weken volgt 

de statushouder 70 uur aan intensieve taallessen waarin deze algemene presentatie en netwerkvaardigheden opdoet. 

De lesuren tellen mee voor de inburgering. Na afloop levert de taalschool een eindrapportage op, waar zowel de 

leerbaarheid, competenties en het taalniveau van een statushouder in staan beschreven. In de tussentijd voert de 

klantmanager één à twee gesprekken met de statushouder.  

Stap 4 Doelmatigheidsgesprek 2: Aanmelding Participatieverklaringstraject (PVT) (week 10 t/m 12) 

De klantmanager heeft een checklist van vragen die gedurende verschillende gesprekken aan de orde komen. De 

klantmanagers zoomen tijdens de gesprekken met de statushouder voornamelijk in op participatie (werk en opleiding). 

Tijdens deze gesprekken kunnen zij gebruik maken van verschillende instrumenten (zoals het inzetten van een digitale 

tool die o.a. inzicht geeft in welke vaardigheden een statushouder nog op moet doen om een bepaald beroep uit te 

oefenen). Indien een statushouder “job-ready” is koppelt de klantmanager de statushouder aan een jobhunter. 

Daarnaast krijgt maatschappelijke begeleiding een belangrijke plek binnen de brede intake. De klantmanager heeft 

geregeld contact met de maatschappelijke begeleider. Beiden werken gebiedsgericht en weten elkaar onderling te 

vinden. Tot slot meldt de klantmanager de statushouder aan voor het Participatieverklaringstraject PVT van 2 weken.  

De statushouder voldoet daarmee meteen aan één van de onderdelen van zijn inburgeringsplicht. 

Stap 5 Doelmatigheidsgesprek 3: Vaststellen PIP en doorverwijzen naar convenantpartner (week 12) 

De klantmanager bespreekt de eindrapportage van de Opstartklas, alsmede de uitkomsten van de 

participatiegesprekken met de statushouder en de wens is om de input te gebruiken voor het opstellen van het plan van 

aanpak (de voorloper op het PIP). De klantmanager kiest op basis van de eindrapportage van de Opstartklas samen 

met de statushouder een convenantpartner waar de statushouder een passend inburgeringstraject kan volgen. 

2.2 Pilotgemeente De Fryske Marren 

2.2.1 Unique selling point: het “koffie en koek”-gesprek 

Kenmerkend voor de aanpak van de pilot van de gemeente De Fryske Marren is het “koffie en koek”-gesprek. Het 

eerste “koffie en koek”-gesprek vindt plaats op het azc, zo snel mogelijk nadat de statushouder vergunning krijgt. Het 

doel van dit gesprek is om kennis te maken en om de statushouder te stimuleren deel te nemen aan de voorinburgering 

in het azc. Het tweede “koffie en koek”-gesprek vindt plaats bij de statushouder thuis zodra de statushouder is 

gehuisvest. Daarna vindt pas het gesprek plaats waarin de brede intake wordt afgenomen en het PIP wordt opgesteld.  

2.2.2 Klantreis De Fryske Marren 

 

Figuur 3. Klantreis brede intake en PIP voor statushouders in het azc te Balk en/of gekoppeld aan de gemeente De Fryske Marren 
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Stap 1: Koffie en koek gesprek in het azc 

Nadat een statushouder vergunning heeft gekregen en is gekoppeld aan een gemeente is de eerste stap in de aanpak 

van de gemeente De Fryske Marren een “koffie en koek”-gesprek in het azc (deel 1). Een medewerker van het sociaal 

wijkteam voert dit gesprek, de casemanager van het COA is ook hierbij aanwezig. In het geval dat de statushouder 

wordt gekoppeld aan een gemeente elders wordt er afgestemd met de ontvangende gemeente over het al dan niet 

starten met het afnemen van de brede intake door het voeren van het eerste “koffie en koek”-gesprek.  

Het kan ook zo zijn dat de statushouders die worden gekoppeld aan de gemeente De Fryske Marren verblijven in een 

azc elders. Hierbij is overwogen om contact op te nemen met het betreffende azc en gemeente om deel 1 van de brede 

intake af te nemen, maar hierbij is het lastig de juiste contactpersonen te vinden. Bij voorkeur gaat de gemeente De 

Fryske Marren zelf naar het betreffende azc om het eerste “koffie en koek”-gesprek te voeren.  

Nareizigers of gezinsmigranten worden door de gemeente uitgenodigd. Deze personen zijn vaak via VluchtelingenWerk 

bij de gemeente bekend. De eerste week krijgen zij een welkomstbrief waarin ze worden uitgenodigd voor een 

intakegesprek op het gemeentehuis. De tweede week neemt de regisseur van het sociaal wijkteam telefonisch contact 

op om de afspraak in te plannen. Mogelijk wordt gelijk een start gemaakt met het opstellen van het PIP.  

Hergevestigde vluchtelingen (via de VN) kunnen ook door de gemeente De Fryske Marren worden uitgenodigd. Zij 

komen dan rechtstreeks bij de gemeente en niet via het azc. Zij voeren het eerste gesprek op het gemeentehuis.  

Voorafgaand aan deel 1 van de brede intake, en indien nodig ook bij deel 2 (zie ook stap 2), laat de gemeente De 

Fryske Marren een filmpje zien aan de statushouder over het proces van de brede intake en PIP. Dit filmpje is 

beschikbaar in verschillende talen. Hierin wordt het doel van de brede intake uitgelegd, de Nederlandse arbeidsmarkt 

kort toegelicht en voorbeelden gegeven van mogelijke vormen van (en combinatie tussen) inburgering en participatie. 

Op deze manier hebben de statushouders een beter beeld van het doel van de brede intake en het PIP. 

Stap 2: Koffie en koek gesprek bij mensen thuis  

De tweede stap betreft een tweede “koffie en koek”-gesprek zodra de statushouder gehuisvest is om te kijken hoe het 

gaat en om nader kennis te maken. Dit gesprek vindt plaats tussen de dezelfde medewerker van het wijkteam en de 

statushouder, bij de statushouder thuis (deel 2).   

Stap 3: De brede intake bij de gemeente 

De derde stap betreft het afnemen van de brede intake op het gemeentehuis. Tijdens de brede intake komen de 

verschillende startposities aan bod. Dit gesprek vindt plaats tussen dezelfde medewerker van het sociaal wijkteam en 

de statushouder.  

Stap 4: Het opstellen van het PIP  

De vierde stap betreft het opstellen van het PIP. De gesprekken en de brede intake vormen hier de basis voor. De 

medewerker van het wijkteam stelt het PIP op, samen met de statushouder.  

2.3 Pilotgemeente Hoorn 

2.3.1 Unique selling point: Integrale aanpak participatiewet en inburgeringswet 

De gemeenten Hoorn, Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec werken sinds 2015 

samen in de gemeenschappelijke regeling onder de naam WerkSaam Westfriesland. WerkSaam geeft uitvoering aan 

de Participatiewet. Hieronder vallen de re-integratie van mensen in de bijstand en het tijdelijk verstrekken van algemene 

bijstand voor burgers voor wie de arbeidsmarkt (nog) een stap te ver is. De samenwerkende gemeenten werken sinds 

2017 aan afgestemd beleid voor statushouders in de regionale projectgroep Vergunninghouders. Sinds 2019 maakt 

WerkSaam onderdeel uit van de projectgroep. In de pilot Brede Intake/Plan inburgering en Participatie (PIP) zoeken de 
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samenwerkende gemeenten en WerkSaam ook de samenwerking om een integrale aanpak te ontwikkelen van de 

uitvoering van de participatiewet en het nieuwe inburgeringsstelsel.   

2.3.2 Klantreis Hoorn 

 

Figuur 3. Klantreis brede intake en PIP voor statushouders in de azc’s Den Helder (2 locaties) en Heerhugowaard én gekoppeld aan 

Hoorn (of een van de andere Westfriese gemeenten) 

Stap 1: Kennismakingsgesprek met coach van WerkSaam 

WerkSaam heeft als gemeenschappelijke regeling (GR) via het Taakvolgsysteem (TVS) van het COA inzicht in de 

inburgeringsplichtige statushouders. Een coach van WerkSaam neemt eerst contact op met de casemanager van het 

azc om aan te geven wie zij willen spreken en of er nog bijzonderheden zijn. Vervolgens neemt de coach contact op 

met de statushouder en plant een uitgebreid kennismakingsgesprek in. Het doel van dit gesprek is de statushouder 

welkom te heten, wederzijdse verwachtingen te schetsen en hem/haar enthousiast te maken om aan de slag te gaan 

met zijn/haar inburgeringstraject. Bij het kennismakingsgesprek ontvangt de statushouder een informatiemap over de 

gemeente waar hij/zij komt te wonen. Deze informatiemappen zijn nog in ontwikkeling. In het kennismakingsgesprek 

wordt ook duidelijk wat de statushouder mag verwachten van de gemeente: welk proces gaat er voor hem of haar 

starten? Welke hulp kan hij of zij verwachten van de gemeente en wat voor bijdrage kan hij of zij zelf leveren? 

Het traject met de statushouder gaat in principe zo vroeg mogelijk van start, daarom vindt het kennismakingsgesprek 

plaats op het azc. Bij het gesprek wordt een (telefonische) tolk ingeschakeld indien noodzakelijk. De statushouder krijgt 

gedurende het hele inburgeringstraject één vast contactpersoon: de coach van WerkSaam.   

Stap 2: Assessment  

De brede intake is onder meer gericht op het verkrijgen van inzicht in hoe groot de afstand van de statushouder is tot de 

arbeidsmarkt en wat de mogelijkheden van de statushouder zijn. Op basis van deze gegevens kijkt de coach van 

WerkSaam welke stappen de statushouder kan zetten om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en zo snel 

mogelijk maatschappelijk te participeren op eigen niveau.  

Om dit inzicht te krijgen worden de 13 onderwerpen3 uit het PIP in de eigen taal uitgevraagd door middel van het 

Persoons Profielscan Vluchtelingen assessment (PPS-V). Dit assessment wordt met een computer afgenomen op het 

 

3 De volgende onderwerpen komen in de brede intake naar voren: 1) leerbaarheid, 2) opleiding, 3) 

werkervaring/vrijwilligerswerk, 4) Praktische competenties, 5) Werknemersvaardigheden, 6) Taalniveau, 7) 

Motivatie/interesses, 8) Mate van zelfredzaamheid, 9) Digitale vaardigheden, 10) Gezinssituatie, 11) Fysieke 

gezondheid, 12) Mentale gezondheid en 13) Sociaal netwerk. 
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azc. De test duurt zo'n 4 tot 6 uur. Het assessment wordt door dezelfde coach afgenomen als de coach die het 

kennismakingsgesprek heeft gevoerd. Naast het assessment onderzoekt de coach per statushouder of er sprake is van 

belemmerende factoren om aan de inburgering te beginnen. Voorbeelden van belemmeringen zijn fysieke en/of 

psychische problemen of verslavingsproblematiek. Deze belemmeringen worden als eerst aangepakt als onderdeel van 

het inburgeringstraject.   

Stap 3: PIP bepalen 

De uitslag van de brede intake bespreekt de coach van WerkSaam met de statushouder. Enerzijds moet het PIP 

duidelijk in beeld brengen wat de mogelijkheden van een statushouder zijn onder andere rondom werk, opleiding en 

taal, waarbij de statushouder ook de mogelijkheid krijgt om zelf keuzes over zijn of haar traject te maken. Dit zorgt voor 

eigenaarschap en vergroot de motivatie van de statushouder. De vaste coach van WerkSaam bespreekt het PIP met de 

statushouder. Ook hier wordt de tolkentelefoon ingeschakeld. 

Stap 4: PIP vastleggen 

De afspraken worden vastgelegd in een PIP. Zowel in het Nederlands als in de taal van de statushouder. De gemaakte 

afspraken uit het kennismakingsgesprek en de brede intake worden vertaald naar zo concreet mogelijke afspraken in 

het PIP. De afspraken moeten zo duidelijk en concreet zijn, dat er geen twijfel over de verwachtingen kunnen bestaan. 

Het PIP wordt op schrift opgesteld door een coach van WerkSaam en schriftelijk bevestigd aan de statushouder. Het 

PIP vormt onderdeel van het re-integratieplan van statushouders met een bijstandsuitkering. 

2.4 Pilotgemeente Nuenen 

2.4.1 Unique selling point: Klantgestuurde POP-methodiek doorontwikkelen 

In Son en Breugel en Nuenen is sinds 2017 een aanpak ontwikkeld om een POP consulent in een vroeg stadium een 

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) met vergunninghouders op te laten stellen. Hierin staat de integratie van de 

vergunninghouder centraal, komen verschillende onderwerpen aan de orde en worden afspraken gemaakt. De kern van 

de aanpak is dat de statushouder zelf het proces stuurt. De gemeente bepaalt niet vooraf hoeveel gesprekken 

gehouden worden en hoe het verloop van deze gesprekken moet gaan, de statushouder bepaalt zelf waar hij of zij aan 

gaat werken en wat prioriteit heeft. Gaandeweg worden maatschappelijke partners ingeschakeld om de statushouder op 

weg te helpen in zijn of haar inburgeringstraject. De gemeenten gaan deze methodiek inhoudelijk doorontwikkelen en 

nemen daarin de geleerde lessen mee. 

2.4.2 Klantreis Nuenen 

 

Figuur 4. Klantreis brede intake en PIP voor statushouders verblijvend in azc nabij en gekoppeld aan de gemeente Nuenen, Son en 

Breugel, Best of Oirschot 



 

 

 

 
11 

Stap 1: Kennismakingsgesprek met de PIP-consulent 

Het proces is om zo snel mogelijk na koppeling aan de gemeente te starten met de brede intake. Het eerste 

kennismakingsgesprek vindt plaats op het gemeentehuis, indien mogelijk al voor huisvesting in de gemeente. De 

statushouder ontvangt hier een uitnodiging voor van de PIP-consulent. De PIP-consulent informeert ter voorbereiding 

op het eerste gesprek naar voor het PIP belangrijke elementen die eerder door het COA (klantprofiel in TVS) of door 

een betrokken maatschappelijk begeleider zijn uitgevraagd . En checkt of er op (andere vlakken) al acties in gang zijn 

gezet. Tijdens het eerste gesprek maken de PIP-consulent en de statushouder kennis, legt de PIP-consulent de 

werkwijze van de gemeente uit en bespreken zij wederzijdse verwachtingen. Een belangrijke boodschap is dat de 

statushouder zelf inbreng en regie heeft over zijn of haar integratietraject. In het kennismakingsgesprek worden al de 

eerste algemene acties geformuleerd. 

Stap 2: Vervolggesprek(ken) met de PIP-consulent 

In het eerste vervolggesprek wordt er serieus gestart met het invullen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De 

PIP-consulent en de vergunninghouder bespreken de voortgang van de eerder afgesproken acties, ze vullen samen het 

POP verder in en ze maken afspraken over nieuwe acties. In het eerste vervolggesprek worden er ook doelen gesteld 

en specifieke acties afgesproken per onderdeel/module van het POP. De modules zijn: meedoen, werk, inkomen, taal, 

inburgering en gezondheid. De statushouder voert meerdere gesprekken met de PIP-consulent, het aantal verschilt. Op 

het moment dat een PIP-consulent vastloopt en geen aansluiting vindt bij de statushouder kan de PIP-consulent een 

Yalla-coach inschakelen. Dit is iemand die dichterbij de inburgeraar staat doordat hij zelf een migratieachtergrond heeft 

of de taal spreekt en de cultuur kent. Zij komen bij de mensen thuis en creëren zo makkelijker een vertrouwensband. 

Stap 3: Inschakelen maatschappelijke partners 

De PIP-consulent schakelt gedurende de brede intake andere partners in die de statushouder op weg kunnen helpen, 

bijvoorbeeld het opstarten van een werktraject, educatietraject of gezondheidstraject.  Het investeren in het lokale 

netwerk en een goede samenwerking realiseren met ketenpartners is een belangrijk onderdeel van de brede intake. De 

inhoud en de frequentie van deze gesprekken hangt sterk af van de behoefte van de statushouder. De PIP-consulent 

heeft een verwijzende en verbindende functie en controleert ook of de betrokken partijen de afspraken nakomen. 

Stap 4: Vaststellen PIP 

De PIP-consulent houdt de persoonlijke doelen en afspraken bij in een ‘doorlopend’ document. In de oude POP-

methodiek was geen termijn gekoppeld aan het afronden van de gesprekken en de betrokkenheid van de PIP-

consulent. Voor de gemeenten Nuenen, Son en Breugel, Oirschot en Best is het nog onduidelijk wanneer de brede 

intake eindigt en het PIP kan worden vastgesteld.  

2.5 Pilotgemeente Rijswijk 

2.5.1 Unique selling point: Inzet van diverse instrumenten, diagnosefase en activiteitenweken per leerroute 

De gemeenten Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland werken samen in de pilot brede intake & PIP. 

Kenmerkend voor de aanpak van deze pilot is dat in de pilotaanpak verschillende instrumenten ingezet worden om tot 

het PIP te komen en de voortgang te monitoren, zoals een PPS-V assessment, de zelfredzaamheidsmatrix4 en de 

PiëzoMethodiek5. Daarnaast wordt de route vastgesteld aan de hand van de brede intake, welke wordt getoetst in de 

diagnosefase en bijbehorende activiteitenweek. 

 

4 De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) toetst de zelfredzaamheid op de leefgebieden inkomen, werk & opleiding, 

tijdsbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke gezondheid, lichamelijke gezondheid, middelengebruik, 

vaardigheden bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL), sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en justitie. Per 

leefgebied is aangegeven welke feitelijke omstandigheden bij welk niveau van zelfredzaamheid horen. 

5 Piëzo staat voor Participatie, integratie en emancipatie in Zoetermeer. Al meer dan tien jaar werkt de gemeente 

Zoetermeer met behulp van de PiëzoMethodiek aan de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
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2.5.2 Klantreis Rijswijk 

 

Figuur 5. Klantreis brede intake en PIP voor statushouders in het azc te Rijswijk én gekoppeld aan de gemeente Rijswijk, Delft, 

Pijnacker-Nootdorp of Westland 

Stap 1: Kennismaking met VluchtelingenWerk Welzijn Rijswijk 

Zodra de bewoner van het azc weet dat hij of zij een verblijfsvergunning krijgt, start Vluchtelingenwerk Welzijn Rijswijk 

(Hierna: VWR) op het azc in Rijswijk met een kennismaking.  Dit gebeurt binnen een week na de verlening van de 

vergunning. Samen met de inburgeraar stelt VWR vast op welke onderdelen ondersteuning en begeleiding nodig is. Als 

direct actie gevraagd wordt, zal de ondersteuningsvraag neergelegd worden bij de relevante maatschappelijke partner.  

Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor maatschappelijke (en juridische) begeleiding van statushouders in hun 

gemeente. In de gemeenten Rijswijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland wordt in principe pas later in het 

inburgeringstraject gestart met maatschappelijke begeleiding, nadat de uitkering op grond van de Participatiewet is 

toegekend en nadat huisvesting is geregeld. In deze pilot wordt echter direct na de kennismaking gestart met 

maatschappelijke begeleiding al op het azc. Maatschappelijke begeleiding krijgt daardoor zo vroeg mogelijk een 

nadrukkelijke plek in het proces naar integratie en participatie.  

Stap 2: Kennismakingsgesprek en PPS-V assessment 

Zodra een statushouder is gekoppeld aan een van de gemeenten maakt de coördinator een afspraak met de 

statushouder. Als de statushouder in het azc in Rijswijk woont, vindt de brede intake ook plaats in het azc te Rijswijk. De 

statushouder wordt geïnformeerd over de brede intake en het PIP en over dat deelname op vrijwillige basis gebeurt. 

Aan de hand van dit gesprek en de verzamelde informatie bepaalt de coördinator welke module(s) van het assessment 

wordt afgenomen.  

De brede intake gebeurt in 2 fasen. Fase 1 bestaat uit het afnemen van het assessment Persoonsprofielscan – 

Vluchtelingen (PPS-V) en fase 2 is een persoonlijk gesprek met de statushouder. In het assessment en het persoonlijk 

gesprek komen diverse onderwerpen aan bod6. De onderwerpen worden besproken om belemmeringen en kansen voor 

de statushouder in kaart te brengen en de plaats op de participatieladder te bepalen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

aanvullende meetinstrumenten, zoals de Competensys. Dit is een instrument dat de gemeente Rijswijk gebruikt om in te 

 

6 De fysieke gezondheid en psychische problematiek, de mate van (financiële) zelfredzaamheid, de aanwezigheid van 

een sociaal netwerk, motivatie, interesses voor maatschappelijke – of arbeidsparticipatie, leerbaarheid en behaalde 

opleidingen, opgedane (betaalde) werkervaring/vrijwilligerswerk, werknemersvaardigheden en digitale vaardigheden. 
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schatten waar een statushouder staat op de participatieladder. Gemeente Delft, Pijnacker-Nootdorp en Westland 

gebruiken soortgelijke instrumenten. De coördinator sluit zoveel mogelijk aan bij de door het COA aangeleverde 

klantprofiel om te voorkomen dat gegevens dubbel worden opgevraagd. Nadat het assessment is afgenomen, vindt een 

persoonlijk gesprek plaats. Indien nodig wordt er bij dit gesprek een tolk ingezet. De coördinator neemt de resultaten 

van het assessment door met de inburgeraar en vult, aan de hand van het gesprek, waar nodig aan. Daarna volgt de 

diagnosefase. 

Stap 3: Diagnosefase: Activiteitenweken en Zelfredzaamheidsmatrix 

De diagnosefase bestaat ook uit 2 fasen, namelijk 1) het uitvoeren van activiteitenweken en 2) het invullen van de 

zelfredzaamheidsmatrix (hierna: ZRM). De coördinator maakt op basis van de uitkomsten uit het onderzoek een 

voorlopige keuze uit de volgende drie mogelijkheden: de onderwijsroute, de reguliere route of de Z-route. Er worden 

twee activiteitenweken ingepland om vast te stellen of de voorlopige keuze tussen de drie verschillende routes en de 

verzamelde informatie over belemmeringen en kansen klopt. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan het zo vroeg 

mogelijk starten met participatie. De invulling is zoveel mogelijk afgestemd op de situatie van de inburgeraar. De 

gemeenten moeten de activiteitenweken nog verder vormgeven. Naar verwachting is het niet nodig dat alle 

statushouders deelnemen aan de activiteitenweken, omdat voor sommige statushouders direct duidelijk is welke 

leerroute voor hen geschikt is. 

De coördinator kiest voor één van de volgende drie activiteitenweken: 

a. Bij de voorlopige keuze voor de onderwijsroute gaat de inburgeraar direct aan de slag met het vinden van de 

juiste inburgeringscursus en wordt hierin begeleid door een maatschappelijk partner. Als dit mogelijk is, start de 

inburgeraar ook met een voorproefje bij een taalaanbieder; 

b. Bij de reguliere route gaat de inburgeraar twee weken aan de slag bij een re-integratiepartner. Als dit mogelijk is 

wordt (ook) gestart met een traject naar parttime betaald werk. Daarnaast wordt samen met de inburgeraar 

gekeken naar een passende inburgeringscursus; 

c. Bij de voorlopige keuze voor de Z-route krijgt de inburgeraar een taalmaatje, start hij of zij met het project ‘Aan 

de slag’ (van Pharos) of een soortgelijke zinvolle dagbesteding.  

Tot slot vult de coördinator de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) in, hieruit volgt op welke onderwerpen de statushouder 

meer begeleiding of ondersteuning nodig heeft.  

Stap 4: Opstellen van het PIP 

De resultaten uit de brede intake worden opgenomen in het dossier van de statushouder. De coördinator deelt de 

uitkomst uit het onderzoek met alle relevante maatschappelijke partners om zo te komen tot een integraal PIP. De 

maatschappelijke partners leveren informatie hoe ze de aandachtspunten rondom de 10 geselecteerde onderwerpen 

aanpakken. Deze informatie wordt verzameld en in één PIP opgenomen.  

2.6 Pilotgemeente Weert 

2.6.1 Unique selling point: Inzet van een kansenverkenner, integratiefunctionarissen en sleutelpersonen 

Uniek aan de werkwijze van de gemeente Weert is de inzet van een kansenverkenner, integratiefunctionarissen en 

sleutelpersonen. De kansenverkenner is vanuit de centrumgemeente Roermond werkzaam voor de hele 

arbeidsmarktregio (8 gemeenten) Midden-Limburg. De kansenverkenner maakt de verbinding tussen het azc en de 

Midden-Limburgse gemeenten op het moment dat de statushouder nog verblijft op het azc. Het doel is om kansen en 

mogelijkheden van de statushouders vroegtijdig in kaart te brengen en middels maatwerk een passend ontwikkeltraject 

op te stellen. Integratiefunctionarissen ondersteunen de kansenverkenner. Zij zijn statushouders woonachtig in en in 

dienst van de gemeente Weert die tijdens de azc-periode in het azc te Weert de vluchtelingen ondersteunen om ze een 

warm welkom te geven. Daarnaast ondersteunen sleutelpersonen, personen die zelf vluchteling zijn geweest en tevens 

vrijwilligers, het PIP-team. Zij vervullen een brugfunctie tussen de statushouder en de gemeente en maken de tekstuele 

en culturele vertaling makkelijker.  
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2.6.2 Klantreis Weert 

 

Figuur 7. Klantreis brede intake en PIP voor statushouders gekoppeld aan een Midden-Limburgse gemeente die verblijven in één van de 

vier azc’s in de regio Midden-Limburg.  

Stap 1: Competenties op zes domeinen worden in beeld gebracht bij het COA 

De brede intake start bij het azc, waar een medewerker van het COA kijkt naar de competenties op zes domeinen: 

zelfzorg, dag-structuur, sociaal netwerk, persoonlijk welbevinden, externe contacten en toekomstplanning. De 

bevindingen worden, tezamen met de informatie over opleiding, werkervaring en activiteiten in de opvangperiode, 

gedeeld met de kansenverkenner en digitaal met de gemeenten (via TVS).  

Stap 2: Kansenverkenner neemt brede intake af in het azc 

Wanneer de bewoner een status heeft gekregen in een Midden-Limburgse gemeente neemt de kansenverkenner de 

brede intake af in het azc, met behulp van de gegevens van het COA en een Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-

V) (zelfstandig wanneer dit mogelijk is en anders probeert de kansenverkenner middels een gesprek de informatie te 

achterhalen). De verschillende startposities worden afgegaan, met behulp van een formulier dat ook voor de pilot Duale 

Trajecten7 wordt gebruikt. Hierbij wordt echter wel een periode van circa 3 maanden ‘rust’ in acht genomen, om de 

statushouder te laten acclimatiseren in het AZC en niet direct zwaar te belasten. 

Stap 3: Kansenverkenner draagt warm over naar de gemeente 

Na het afnemen van de brede intake draagt de kansenverkenner warm over (middels een gesprek) naar de regisseur bij 

de gemeenten, zodra er een woning binnen de gemeente is toegekend. In een driegesprek spreken de statushouder, de 

kansenverkenner en de regisseur van de gemeente de brede intake nog eens door. Bij voorkeur wordt ook Team 

Nieuwkomers (gemeente Weert) of VluchtelingenWerk (gemeente Nederweert) hier aangesloten in een viergesprek, 

omdat zij verantwoordelijk zijn voor de maatschappelijke begeleiding. Soms moeten er nog zaken geregeld worden 

(bijv. omtrent huisvesting), waarbij het fijner is dat deze partijen eerder in het proces aansluiten.  

Stap 4: Vaststellen van het PIP  

De regisseur bij de gemeente wijst in overleg met de statushouder, de kansenverkenner en de coach van Team 

Nieuwkomers of VluchtelingenWerk leefgebieden aan waar acties op moeten volgen. Vanuit die leefgebieden worden 

relevante partners erbij betrokken. Op basis daarvan wordt een plan vastgesteld met betrokken actoren. Daarin komt in 

ieder geval maatschappelijke begeleiding, inburgering en activering richting werk. Het PIP wordt binnen 6 weken na 

huisvesting opgesteld en vastgesteld door de regisseur en wordt middels een gemeentelijke beschikking bekrachtigd.   

 

7 Een van de zes pilotthema’s waarbinnen taalverwerving wordt gecombineerd met toeleiding naar participatie. 



 

 

 

 
15 

3 Brede intake 

Het doel van de brede intake is het in beeld brengen van de startpositie en ontwikkelmogelijkheden van 

inburgeringsplichtigen op het gebied van inburgering en participatie. Gemeenten hebben beleidsvrijheid om het 

werkproces van brede intake zelf in te vullen, gericht op het organiseren van een integraal beleid in de gemeente 

(Inburgeringswet en Participatiewet). Tabel 1. geeft een overzicht van de verschillende werkwijzen van de 

pilotgemeenten voor de brede intake. Hierbij maken wij onderscheid naar voorbereiding, afname en verslaglegging van 

de brede intake (zie ook figuur 1. paragraaf 1.2.1.) 

De rest van dit hoofdstuk bestaat uit korte beschouwingen op de verschillende ‘smaken’ van het brede intake proces. 

Dit is nadrukkelijk het startpunt van dit evaluatieonderzoek en biedt mooie aanknopingspunten voor het vervolg waarin 

we meer gaan focussen op de uitvoeringspraktijk en ervaringen.  
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Tabel 1. Werkwijze van de zes pilotgemeenten voor de brede intake 
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3.1 Voorbereiding brede intake 

3.1.1 Regionale samenwerking 

Regionale projectorganisatie: Op Amsterdam na hebben alle pilotgemeenten te maken met andere gemeenten waar 

zij regionaal mee samenwerken. Vaak werken de gemeenten al samen op het gebied van participatie en willen zij de 

inburgeringscomponent ook regionaal oppakken zodat er op een integrale manier naar de statushouder gekeken kan 

worden. Het kost echter ook veel afstemming en tijd. Bij alle gemeenten is een coördinator benoemd. Daarnaast werken 

ze met verschillende samenstellingen aan projectgroepen en stuurgroepen. Hierbij is het de kunst om zowel een 

gezamenlijk beleid af te spreken en nauw contact te hebben met de uitvoering om de aanpak verder te finetunen.  

 

Uitvoering intern of extern belegd: De helft van de pilotgemeenten heeft de uitvoering binnen de eigen organisatie 

belegd, in het ‘wijkteam’ of door een speciaal hiervoor aangestelde coördinator. De andere helft heeft de uitvoering 

extern belegd, bij een gemeenschappelijke regionale organisatie waar de uitvoeringstaken van de participatiewet zijn 

belegd. 

 

Samenwerking met gemeenten buiten de regio: Als uitzondering voert De Fryske Marren de brede intake (deel 1) 

niet alleen uit voor de statushouders die gekoppeld zijn aan hun eigen gemeente, maar voor een groot deel van de 

statushouders die verblijven in het azc te Balk en dus ook gekoppeld kunnen worden aan andere gemeenten. Dit vormt 

voor De Fryske Marren de extra uitdaging om met deze ‘andere’ gemeenten af te stemmen over de rolverdeling in het 

afnemen van de brede intake. Vooralsnog is het nog onduidelijk hoe deze samenwerking gaat werken, of de juiste 

contactpersonen bereikt kunnen worden en of zij medewerking willen verlenen. 

3.1.2 Samenwerking met COA 

Starten op het azc: De samenwerking met het COA wordt verschillend ingevuld. Alle pilotgemeenten hebben inmiddels 

afspraken met de azc’s in de buurt. De invulling van de samenwerking verschilt van nauw contact met de 

casemanagers en het gebruik maken van faciliteiten op het azc tot alleen de afspraak dat het azc nieuwe koppelingen 

van statushouders aan de gemeente doorgeeft. Alle pilotgemeenten willen graag in een vroeg stadium (na koppeling 

aan de gemeente) starten met de brede intake. Het liefst starten de gemeenten al op het azc, al is dit alleen met een 

informeel kennismakingsgesprek.  

Overlap met programma voorbereiding op inburgering: De brede intake raakt aan- en heeft in sommige pilots zelfs 

veel overlap met het programma Voorbereiding op Inburgering (Voorinburgering8) van het COA (denk aan het voeren 

van gesprekken met statushouders tot het opstarten van (intensievere) taallessen). In veel gevallen kunnen de brede 

intake en het programma Voorinburgering goed naast elkaar bestaan, maar dit vraagt extra afstemmingstijd tussen de 

gemeente en het azc. Dit is gelijk het belangrijkste aandachtspunt: hoe verhoudt de Voorinburgering zich tot de nieuwe 

regierol vanuit de gemeenten? Nu worden nog individueel afspraken gemaakt tussen de pilotgemeenten en de 

(dichtstbijzijnde) azc’s. Meerdere pilotgemeenten geven aan dat dit handig is voor de ‘korte lijntjes’ en voor 

maatwerkafspraken, maar dat hierdoor de afspraken tussen gemeenten met het COA ook zeer uiteen kunnen lopen. 

Daarnaast is het tijdrovend en inefficiënt om per azc eigen afspraken te maken.   

 

Informatieoverdracht: De mate waarin een overdracht van informatie plaatsvindt is wisselend. Via het Taakstelling 

Volg Systeem (TVS) ontvangt de gemeente automatisch de belangrijkste informatie van de statushouder. Daarnaast 

vindt er soms een overleg plaats tussen de casemanager van het COA en de regievoerder van de brede intake, maar 

meestal vindt er geen ‘warme’ overdracht plaats. Weert maakt expliciet gebruik van informatie van het COA over de zes 

leefdomeinen. Ook in Amsterdam zijn de lijntjes kort tussen de casemanagers van het COA en de klantmanagers van 

de gemeente mede doordat er twee vaste klantmanagers op het azc werken. In Nuenen en in Hoorn raadplegen de 

 

8 Het programma Voorinburgering bestaat uit taallessen (121 uur), een training Kennis van de Nederlandse 

Maatschappij (24 uur) en persoonlijke begeleiding (10 uur). Deelname is niet verplicht, maar het COA gaat uit van 

‘deelname, tenzij’. 
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PIP-consulent en de coach van WerkSaam ook de informatie uit TVS voordat zij het eerste gesprek aangaan met de 

statushouder. 

Azc op afstand: Bij de statushouders die vanuit een azc van buiten de regio komen start de brede intake veelal 

wanneer de statushouder een woning toegewezen heeft gekregen en een uitkering heeft aangevraagd, in dat geval is er 

minder contact tussen het COA en de gemeente. 

3.1.3 Informatie aan de start 

De informatieverschaffing aan de start van de brede intake verschilt. Gemeenten zetten informatiefilmpjes in over het 

brede intake proces in verschillende talen (De Fryske Marren) of delen door middel van filmpjes succesverhalen van 

andere statushouders die in de gemeente zijn ingeburgerd (Hoorn). Amsterdam organiseert periodiek een gezamenlijke 

welkomstdag op het azc met allerlei praktische informatie over het wonen in de gemeente en wat ze kunnen 

verwachten. Daarnaast maken meerdere pilotgemeenten gebruik van informatieve brochures. Bij alle pilotgemeenten 

wordt bij het startgesprek met de klantmanager de belangrijkste informatie over de brede intake mondeling gedeeld. 

3.2 Afname brede intake 

3.2.1 Regievoerder 

Eén aanspreekpunt: Alle pilotgemeenten, met uitzondering van Weert, hebben één regievoerder op het gehele proces 

van brede intake naar het vaststellen van het PIP. De belangrijkste taken van de regievoerder zijn het voeren van de 

gesprekken met de statushouder en het coördineren van de verschillende stappen in het proces. Bij een aantal 

pilotgemeenten ligt er voor de regievoerder ook een belangrijke taak in het inzetten van maatschappelijke organisaties 

gedurende de brede intake. In Weert draagt de kansenverkenner na de brede intake de opgehaalde informatie over aan 

de regisseur van de gemeente voor het opstellen van het PIP. 

 

Intern / extern: Waar de regie op de brede intake en PIP is belegd is afhankelijk van de lokale / regionale context van 

de pilotgemeenten. In sommige gevallen zijn de regiehouders in dienst van de gemeente(n) en in andere gevallen zijn 

de regiehouders in dienst bij een samenwerkingsverband, veelal is dit een gemeenschappelijke regeling tussen de 

gemeenten voor de uitvoering van de participatiewet. 

3.2.2 Aansluiting bij de statushouder 

Taalbarrière: Om de taalbarrière te kunnen overbruggen maken alle gemeenten gebruik van tolken (real-life of via de 

tolkentelefoon). Daarnaast hebben de regievoerders ook regelmatig via Whatsapp contact. De statushouder kan daarbij 

makkelijk gebruik maken van een vertaal-app. Daarnaast spreken bij sommige gemeenten de uitvoerders van de brede 

intake de taal en / of hebben zelf een migratieachtergrond (Amsterdam en Rijswijk, bij De Fryske Marren moeten zij nog 

geworven worden).  

 

Vertrouwensband: Het werken aan een vertrouwensband is een belangrijk onderdeel van de brede intake. De 

pilotgemeenten geven hier op verschillende manieren invulling aan. De Fryske Marren geeft aan dat zij profijt hebben 

van de twee ‘koffie- en koek’ gesprekken, waarbij ze de tijd nemen om écht kennis te maken, zonder checklists.  

 

In Nuenen maken ze gebruik van cultuurcoaches. Op het moment dat een PIP-consulent (de regievoerder) vastloopt en 

geen aansluiting vindt bij de vergunninghouder kan de PIP-consulent een Yalla-coach (ook wel een cultuurcoach 

genoemd) inschakelen. Dit is iemand die dichterbij de inburgeraar staat doordat hij zelf een migratieachtergrond heeft of 

de taal spreekt en de cultuur kent. Zij komen bij de mensen thuis en creëren zo makkelijker een vertrouwensband.  

 

Het brede intake team van Weert wordt ondersteund door integratiefunctionarissen; statushouders woonachtig in en in 

dienst van de gemeente Weert die tijdens de azc-periode in het azc te Weert de vluchtelingen ondersteunen om ze een 

warm welkom te geven. 
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De klantmanagers in dienst van de gemeente Amsterdam krijgen een 12-daagse training. In deze training slapen zij in 

het azc en leren zij onder andere gesprekstechnieken en cultuursensitiviteit.  

3.2.3 Onderwerpen en instrumenten / methodieken 

Bepalen 13 startposities: De 13 startposities krijgen allemaal (grofweg) een plek in de brede intake bij de 

pilotgemeenten. Dit zijn:  

1. Leerbaarheidstoets (komt een landelijke leerbaarheidstoets) 

2. Opleiding 

3. Werkervaring en/of vrijwilligerswerk 

4. Praktische competenties 

5. Werknemersvaardigheden 

6. Taalniveau 

7. Motivatie/interesse 

8. Mate van zelfredzaamheid 

9. Digitale vaardigheden 

10. Gezinssituatie 

11. Fysieke gezondheid 

12. Mentale gezondheid 

13. Sociaal netwerk. 

 

De gemeenten krijgen de vrijheid om dit op hun eigen manier in te vullen. Sommige pilotgemeenten halen alle 

informatie op uit de gesprekken die de ‘regievoerder’ voert met de statushouder. Anderen maken naast de gesprekken 

ook gebruik van ondersteunende methodieken en assessments (zoals PPS-V, ZRM-matrix, Competensys en de 

Piëzomethodiek). Amsterdam organiseert daarnaast een Opstartklas om de leerbaarheid vast te kunnen stellen en 

Rijswijk organiseert activiteitenweken om de gekozen leerroute te kunnen toetsen. De gemeente Weert onderzoekt of 

de methodiek van Positieve gezondheid kan worden geïntegreerd in de aanpak. Hieronder worden een aantal 

methoden nader toegelicht.   

 

Persoonsprofielscan Vluchtelingen (PPS-V): Het PPS-V, ook bekend als het ‘NOA-assessment’ wordt door de helft 

van de pilotgemeenten ingezet gedurende de brede intake. Dit assessment helpt bij het in kaart brengen van de 

opleiding, werkervaring, taalniveau en mogelijke kansen en belemmeringen van statushouders bij het betreden van de 

Nederlandse arbeidsmarkt en het participeren in de Nederlandse samenleving. Het assessment is een online instrument 

en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee de ‘regievoerder’ een eerste beeld kan vormen op basis 

waarvan de statushouder een passend vervolgtraject kan worden aangeboden. Het assessment kan in het Nederlands, 

Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya worden afgenomen.  

 

De eerste ervaringen bij Hoorn en Rijswijk zijn dat het assessment regelmatig andere uitkomsten laat zien dan wat naar 

voren komt in het brede intake gesprek met de statushouders. Statushouders geven aan dat ze hun verhaal niet goed 

kwijt kunnen in deze test. Tegenstrijdige bevindingen worden met de statushouder besproken en daarbij is het gesprek 

leidend.  

 

Opstartklas: Amsterdam toets de leerbaarheid over een langere periode door middel van de Opstartklas. Deze bestaat 

uit een intensieve taalcursus gericht op algemene presentatie- en netwerkvaardigheden en een meet & observatie-

instrument dat inzicht geeft in de competenties en leerbaarheid van de deelnemer en een vervolgadvies t.a.v. de 

inburgeringsroutes weergeeft. Hiermee kunnen 8 van de 13 startposities bepaald worden. De overige onderwerpen 

bespreekt de klantmanager met de statushouder in de doelmatigheidsgesprekken. Vooralsnog zijn de ervaringen met 

de Opstartklas en de informatie die het eindrapport oplevert erg positief. In de pilot gaat de gemeente uit van zes 

weken, de duur van de periode kan veranderen op basis van de evaluatie. 
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Activiteitenweken: Na een aantal assessments en eerste gesprekken organiseert Rijswijk voor statushouders twee 

activiteitenweken om vast te stellen of de voorlopige keuze tussen de drie verschillende routes en de verzamelde 

informatie over belemmeringen en kansen klopt. Daarnaast dragen de activiteiten bij aan het zo vroeg mogelijk starten 

met participatie. De invulling is zoveel mogelijk afgestemd op de situatie van de inburgeraar. De gemeenten moeten de 

activiteitenwerken nog verder vormgeven. Naar verwachting is het niet nodig dat alle statushouders deelnemen aan de 

activiteitenweken, omdat voor sommige statushouders direct duidelijk is welke leerroute voor hen geschikt is. De eerste 

ervaringen met de activiteitenweken is dat ze moeilijk van de grond komen. Het blijkt lastig om overeenstemming te 

vinden met maatschappelijke partners over de invulling van de week. Daarbij is met name de taalbarrière het grootste 

probleem. Het is zowel voor de statushouder als de activiteitenbegeleiding lastig om te communiceren en een nuttige 

invulling aan de activiteitenweek te geven. 

3.2.4 Betrokkenheid maatschappelijke organisaties 

Gedurende de brede intake al goed maatschappelijke organisaties betrekken is geen vanzelfsprekendheid en vraagt 

goede afstemming en werkafspraken. De mate waarin de maatschappelijke organisaties betrokken worden verschilt. Bij 

sommige pilotgemeenten worden ze al intensief bij de brede intake betrokken of bij het opstellen van het PIP, bij andere 

pilotgemeenten hebben ze alleen een rol in de uitvoering (wanneer het PIP al is vastgesteld). In Nuenen is het expliciet 

onderdeel van de brede intake dat maatschappelijke organisaties alvast aan de slag gaan met onderwerpen die tijdens 

de brede intake aan bod zijn gekomen, hierover zijn werkafspraken gemaakt. In Rijswijk worden maatschappelijke 

organisaties ingeschakeld voor de activiteitenweken. De uitkomst van de diagnosefase deelt Rijswijk met de partners, 

zodat zij input kunnen leveren om zo tot een integraal PIP te komen. In Weert worden de relevante partners uitgenodigd 

om in een soort ‘casusoverleg’ het PIP vast te stellen. In de vervolgfase van het onderzoek zal explicieter aandacht 

besteed worden aan welke partners op welke momenten betrokken worden. 

3.3 Verslaglegging 

3.3.1 Vorm en inhoud 

Werkdocument: Alle pilotgemeenten werken momenteel met een Word-document waarin de informatie die opgehaald 

is tijdens de brede intake kan worden vastgelegd. Daar waar de pilotgemeenten assessments hebben ingezet komen 

de resultaten hiervan ook terug in het formulier. Gedurende de verschillende stappen in het brede intake proces wordt 

het formulier verder ingevuld. De Fryske Marren heeft een ondertekening toegevoegd aan het format. Hiermee geeft de 

vergunninghouder aan op de hoogte te zijn van de inhoud van het brede intake formulier.   

3.4 Aandachtspunten 

In de opstart van de pilots komt een aantal aandachtspunten naar voren: 

- Hoe verhoudt de Voorinburgering zich tot de nieuwe regierol vanuit de gemeenten: dit vraagt vooralsnog 

om maatwerkafspraken tussen de gemeente en de verschillende azc’s waar zij mee te maken hebben; 

- Hoe kan de privacy goed worden gewaarborgd, maar kan er wel gegevensuitwisseling plaatsvinden: Er 

wordt door veel instanties en personen gedetailleerde informatie verzameld over inburgeraars, vaak met 

een sterk persoonlijk karakter. Persoonlijke schade kan ontstaan in het geval van lekken of ander misbruik. 

Hiertegen moeten voldoende waarborgen worden gecreëerd; 

- Aansluiting van systemen voor de brede intake en het PIP (zeker wanneer gemeenten regionaal willen 

samenwerken): gemeenten werken nu vaak met eigen registratiesystemen, indien gemeenten willen gaan 

sturen op regionaal niveau is ook een regionaal beeld nodig en zullen de systemen beter op elkaar aan 

moeten gaan sluiten. 
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4 Persoonlijk Plan Inburgering en 
Participatie (PIP) 

De uitkomsten van de brede intake worden in het PIP vertaald naar individuele einddoelen van de inburgering per 

inburgeraar. De onderwerpen die hierin aan bod zouden moeten komen zijn:  

1. De leerroute 

2. overige inburgeringsafspraken (participatie, vrijwilligerswerk, stage, werk etc.) 

3. Begeleiding en ondersteuning van de gemeente 

4. In het geval van bijstandsuitkering; afspraken over ontzorgen 

Onderstaande tabel geeft de verschillende werkwijzen weer van de pilotgemeenten voor het persoonlijk Plan 

Inburgering en Participatie (PIP). De rest van dit hoofdstuk bestaat uit korte beschouwingen op de verschillende 

‘smaken’ van het PIP. De pilotgemeenten zijn ten tijde van het schrijven van het tussenrapport nog zoekend in hoe het 

PIP goed vormgegeven kan worden, dit hoofdstuk is om deze reden minder concreet uitgewerkt. In de komende 

maanden gaan de gemeenten verder ervaring opdoen met het maken van afspraken voor in het PIP en zal dit 

onderwerp uitgebreid besproken worden tijdens de onderzoeksactiviteiten die nog plaats gaan vinden (klantreissessies, 

gesprekken met statushouders en leercirkels). 

 

Tabel 2. Werkwijze van de zes pilotgemeenten voor het PIP 
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4.1 Voorbereiding 

De brede intake leidt tot een advies voor een leerroute (B1-route, Onderwijs-route of Z-route), dit bepaalt ook de 

accenten die in het PIP komen te staan. De pilotgemeenten gebruiken de informatie die is opgehaald gedurende de 

brede intake (combinatie van gesprekken, assessments en eventuele input van betrokken partners) om een leerroute te 

kiezen en de vertaalslag te maken naar het PIP. 

4.2 Opstellen PIP 

4.2.1 Werkwijze en vorm 

Werkwijze en vorm: Het PIP is een papieren formulier dat meegegeven kan worden aan de statushouder. De meeste 

pilotgemeenten hebben een apart formulier voor het PIP, waar het brede intake formulier een bijlage van vormt. De 

Fryske Marren en Nuenen combineren (vooralsnog) de uitkomsten van de brede intake en het PIP in één formulier. Dit 

geeft het meer het karakter van een ‘werkdocument’. Ook Rijswijk geeft aan dat het PIP een flexibel plan is, omdat de 

doelen van de statushouder gedurende het traject kunnen veranderen. 

 

Taal: Het PIP wordt in alle gevallen in de Nederlandse taal opgesteld. De Fryske Marren en Hoorn kiezen daarnaast 

ook voor het vertalen van het PIP naar de eigen taal van de statushouder. Nuenen overweegt dit ook te doen en 

Amsterdam op termijn ook. Hoewel het prettig is voor de statushouder is het ook bewerkelijk om steeds de vertaalslag 

te moeten maken. Amsterdam verkent de mogelijkheid van het werken met een digitale tool waarbij ook meerdere 

opties zijn voor talen, hiermee zou de vertaalslag minder bewerkelijk moeten worden.  

4.2.2 Afspraken PIP  

Mate van concreetheid: Op dit moment hebben wij (de onderzoekers) nog geen goed beeld van de mate van 

concreetheid van de afspraken die in het PIP komen te staan. Pilotgemeenten zijn op dit punt nog vol op aan het 

doorontwikkelen. Op hoofdlijnen geven pilotgemeenten aan dat zij concrete (korte, midden en lange termijn) doelen 

opnemen op diverse onderwerpen als inburgering, participatie, begeleiding en financiële zelfredzaamheid. De 

pilotgemeenten zijn vooral zoekend naar in hoeverre er op- en afgeschaald kan worden binnen het PIP. Met andere 

woorden, kunnen de afspraken rondom inzet en uren aangepast worden indien de situatie van de inburgeraar daar om 

vraagt. 

 

‘Van’ de statushouder: De pilotgemeenten vinden het belangrijk dat het PIP ‘van’ de statushouder is, dus dat zij mede-

eigenaar zijn van het PIP. Dit doen zij door de statushouder te betrekken bij het opstellen van het PIP en deze ook te 

laten ondertekenen. De vraag die bij gemeenten leeft is of dit voldoende is. Tijdens de eerste leercirkel hebben 

gemeenten een aantal ideeën hierover uitgewisseld, waaronder: 

• Ambities niet meteen (alleen) vertalen naar werk, maar ook naar de thuissituatie / hobby’s; 

• Aandacht hebben voor waar de urgentie zit voor de statushouder; 

• Vieren van kleine successen en hier een beloning aan koppelen: bijvoorbeeld punten voor een kopje koffie. 

4.2.3 Doorlooptijd 

De doorlooptijd is in veel gevallen onbekend omdat de pilotgemeenten nog aan het ‘oefenen’ zijn. De theoretische 

doorlooptijd van de brede intake t/m het vaststellen van het PIP loopt uiteen van 6 tot 13 weken of mogelijk zelfs langer.  

4.3 Aandachtspunten 

In de opstart van de pilots komt een aantal aandachtspunten naar voren: 

- De (on)mogelijkheden van het op- en afschalen in het PIP, kunnen afspraken gaandeweg aangepast 

worden?; 

- Hoe wordt / blijft de statushouder mede-eigenaar van het PIP. 

- De wijze waarop gemeenten gezinsmigranten en statushouders die niet op het azc verblijven kunnen 

benaderen voor de brede intake en PIP. Deze doelgroep is lastiger te bereiken. 
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5 Vervolg 

De pilotgemeenten zijn inmiddels opgestart en hebben de eerste brede intakegesprekken gevoerd en de eerste PIP’s 

opgesteld. Hiermee hebben zij eerste ervaringen opgedaan met hun brede intake-aanpak. In de tweede helft van de 

pilot kunnen wij ons daarom meer gaan richten op de uitvoering van de verschillende pilots en wat daarin wel goed 

werkt en wat minder en waar zij tegenaan zijn gelopen bij het opzetten van de pilots.  

De volgende onderzoeksactiviteiten staan nog op de planning: 

a. Klantreissessies (whole system in the room gesprekken) 

b. Interviews met statushouders 

c. Bijwonen intakegesprekken  

d. Kwantitatieve analyse van de resultaten op basis van de monitor 

e. Slotinterviews met de pilotgemeenten 

f. Twee leercirkels 

De insteek is om zoveel mogelijk geleerde lessen mee te kunnen geven aan andere gemeenten die geen onderdeel 

uitmaken van deze pilot maar die straks in het nieuwe stelsel ook invulling moeten gaan geven aan de brede intake en 

PIP. Hierover doen wij verslag in het eindrapport (september 2020). 

 


