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Onderwerp:  Actieplan voor nieuwkomers 2019-2022

Geachte voorzitter en leden,

Ieder jaar verwelkomen wij nieuwkomers in onze stad. Inwoners die vanuit andere landen naar 
Nederland komen en hier een bestaan opbouwen. We vinden het belangrijk dat zij zo snel mogelijk nadat 
ze in Arnhem zijn komen wonen hun weg vinden en kunnen meedoen in onze samenleving. Met dit 
actieplan maken we een eerste stap in het verbeteren van onze aanpak voor nieuwkomers. Hierbij 
maken we gebruik van de wijzigingen in de Wet Inburgering die vanaf 2021 ingaan.

Wij stellen u voor kennis te nemen van 'Meedoen en Thuisvoelen, een nieuw bestaan in Arnhem' 
actieplan voor nieuwkomers 2019-2022.

Inleiding
Op dit moment verloopt de inburgering van nieuwkomers niet goed. Onder het huidige stelsel wordt van 
hen verwacht dat zij dit zelf regelen. Die verwachting is te hoog gegrepen. Nieuwkomers weten hun weg 
niet goed te vinden in het Nederlandse systeem en kunnen lastig de kwaliteit van de inburgeringscursus 
inschatten. Daardoor kost het meer tijd om de taal te leren en is het moeilijk om een baan te vinden.  Dit 
vraagt om meer aandacht en daarom gaan we de begeleiding van nieuwkomers beter regelen. Ook de 
rijksoverheid ziet dat het huidige stelsel niet werkt. Als reactie op deze knelpunten gaat de Wet 
Inburgering per 2021 veranderen waarbij gemeenten de regie krijgen op de inburgering.

Meedoen en Thuisvoelen
Onze ambitie is dat nieuwkomers zo snel mogelijk mee kunnen doen, het liefst door middel van (betaald) 
werk en dat zij tegelijkertijd toewerken naar een zelfstandig bestaan in Arnhem. Onze aanpak bestaat uit 
twee pijlers:

1. Meedoen: dat bestaat uit werken én leren. Werk zien we als het beste middel om kennis op te 
doen en deel uit te maken van de samenleving. Daarom hebben we als doel dat vanaf 2021 40% 
van de statushouders binnen drie jaar uit de bijstand zal stromen door het vinden van werk of 
studie. In onze aanpak starten nieuwkomers binnen drie maanden met een vorm van werk, en 
combineren dit met hun taaltraject.
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2. Thuisvoelen: je weg kunnen vinden in Arnhem, sociale contacten vinden en onderhouden en 
passend wonen zijn een belangrijke basis om een nieuw leven in Arnhem op te kunnen bouwen. 

Op basis van deze pijlers hebben we doelstellingen geformuleerd. Om deze doelstellingen te bereiken 
en daar regie op te voeren gaan we werken met een PIP-coach. De PIP-coach ondersteunt de 
nieuwkomer in de weg naar een zelfstandig bestaan in Arnhem. Bij de start maakt de PIP-coach samen 
met de nieuwkomer een Persoonlijk Integratie en Participatieplan (PIP). Daarnaast heeft de PIP-coach 
een centrale rol in de samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij het traject, zoals een 
taalaanbieder of een hulpverlenersorganisatie. Om de overgang van 18-/+ goed te laten verlopen kan 
een PIP-coach worden ingezet voor nieuwkomers vanaf 16 jaar.
 
Wat gaan we doen?
Om ons voor te bereiden op de komende veranderingen gaan we in 2019 starten met een pilot 'werken 
en leren' (duale trajecten) om te onderzoeken welke methodiek werkt. We starten klein, namelijk met 
tachtig trajecten (onder voorbehoud van vaststelling begroting) om nieuwkomers die in 2019 en 2020 in 
Arnhem komen wonen, te ondersteunen. Daar waar we kunnen, bieden we dit ook aan aan nieuwkomers 
die vόόr 2019 zijn ingestroomd.
De ervaringen van deze pilot nemen we mee in de inkoop van nieuwe taaltrajecten, het maken van 
nieuwe uitvoeringsafspraken met de netwerkpartners en het bepalen van de methodiek van de PIP-
coaches. 
De pilot voeren we uit met financiële steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Consequenties
De Rijksoverheid werkt nog aan de uitwerking van de Wet Inburgering. Hierdoor kunnen er tijdens de 
uitvoering inhoudelijk onderdelen aangescherpt of aangepast worden. In het eerste kwartaal van 2020 
wordt de concepttekst Wet Inburgering voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. 
Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de uitvoering- en implementatiekosten van de nieuwe 
wet. Op basis hiervan worden onderhandelingen gevoerd tussen het ministerie en de VNG. We 
verwachten de uitkomst van de onderhandelingen in het voorjaar van 2020. 

Communicatie
In de ontwikkeling van onze aanpak, hebben we inbreng gevraagd van samenwerkingspartners en 
ervaringsdeskundigen (de nieuwkomers zelf). Zo hebben we op 8 mei een bijeenkomst georganiseerd 
om te informeren over de nieuwe Wet Inburgering, maar ook om input op te halen. Daarnaast zijn de 
Adviesraden Werk en Inkomen en WMO geraadpleegd. Ook deze inbreng is verwerkt in het actieplan. 

Omdat het plan is vastgesteld gaan we de samenwerkingspartners en ervaringsdeskundigen 
uitnodigingen voor een bijeenkomst waarin we onze aanpak presenteren. Als de resultaten van de pilot 
zijn bekend zijn (naar verwachting in september 2020) zullen wij uw raad daarover informeren.
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Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,                                        de burgemeester,

Bijlage: 
Actieplan voor nieuwkomers


