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Welkom 

> Met welke verwachtingen zijn jullie naar deze workshop gekomen? 

> Graag je antwoorden in de chat 

> Verzoek of host een aantal van de verwachtingen wil oplezen 
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Tijdpad nieuwe inburgeringswet 

 

29 juni 2020 Behandeling in Tweede Kamer  

 

Na de zomer Start consultatie lagere regelgeving 

 

1 juli 2021 Nieuwe wet inburgering in werking 
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Informatievoorziening binnen programma 
Veranderopgave Inburgering 

> Gericht op gegevensuitwisseling die nodig is om werkprocessen in de 
keten mogelijk te maken: 

> Werkprocessen keten 

> Ketenarchitectuur 

> Afsprakenstelsel keten 

 

> Grondslag voor gegevensuitwisseling in wet en lagere regelgeving 

 

> Digitale dienstverlening aan inburgeraar 

 

> Gezamenlijke opgave van ketenpartners:  

> SZW, Gemeenten, DUO, COA en IND 
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Ketenarchitectuur... 
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> De ketenarchitectuur zal bestaan uit een overzicht van 
organisaties, ketenprocessen, gegevens, systemen, 
koppelvlakken en de onderliggende infrastructuur, die 
samen de digitale inburgeringsketen vormen.  

> geeft samenhang 

> biedt uitgangspunten 

> beschrijft context en samenstelling van het stelsel  

> geeft inzicht in taken, verantwoordelijkheden en 
diensten van elke partij 

> geeft inzicht in interactie en samenwerking tussen 
partijen 

> doet geen uitspraken over interne inrichting van 
organisatie, werkwijze en informatiehuishouding van 
ketenpartners 

 



Ketenarchitectuur richt zich op 
samenwerking 
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Ketenarchitectuur richt zich niet op... 

de architectuur van andere systemen, zoals de systemen van de ketenpartijen, 
van derden of die van externe registraties 
 
 
 
 

. 
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Plateauplanning 

Plateau 3 

Plateau 2 

Plateau 1 

Plateau 0 

Inwerkingtreding Wet inburgering 1 juli 2021 

“Verantwoorde start” 

“Een lerende uitvoering” 

“Professionaliseren van 

de dienstverlening” 

“Huidige situatie” 



Waarom een plateaubenadering? 

> Stelselwijziging is groot, planning is ambitieus 

> Complexiteit ‘uitsmeren’ over een langere periode 

> Verschil in digitaliseringsambitie, grootte en slagkracht 
tussen ketenpartners 

> Focus op wat minimaal nodig is om de wet uit te voeren 

> Meegroeien met het lerende stelsel 

> De ontwikkelstappen voor de informatievoorziening zijn 
gekoppeld aan de plateauplanning.  
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Plateau 1 – Verantwoorde start 

> Plateau 1 beschrijft wat er minimaal nodig is om de wet 
uit te kunnen voeren. 

> Voor de informatievoorziening betekent dit dat er gebruik 
gemaakt wordt van de huidige middelen en deze daar 
waar nodig worden aangepast.  

> Het introduceren van nieuwe ketensystemen is niet aan 
de orde 
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Wat betekent dit voor gemeenten? 

> In Plateau 1 wordt gewerkt aan de uitwisseling van 
persoonsgebonden informatie tussen: 

> Gemeenten en COA 

> Gemeenten en DUO 

> De uitwisseling voor gemeenten in Plateau 1 verloopt 
zoals dit nu ook het geval is: 

> Voor COA, de gebruikersapplicatie TVS  

> Voor DUO, de gebruikersapplicatie ISI 

> Toegang tot deze gebruikersapplicaties wijzigen voor 
plateau 1 niet 
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Plateau 2 – een lerende uitvoering  

> Verdere ontwikkeling gebruikersportalen n.a.v. 
ervaringen uit de praktijk 

> Lokale toegangsmechanisme tot de gebruikersportalen  
vervangen door landelijk authenticatiemechanisme 
(bijvoorbeeld eHerkenning) 
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Plateau 2 – een lerende uitvoering  

> Het bieden van directe koppelingen tussen lokaal 
systeem gemeente en ketenpartij: 

 Het inrichten van een veilig infrastructuur tussen de 
ketenpartijen 

 Ontwikkelen van specificaties voor het 
berichtenverkeer 

 Het beschikbaar stellen van die specificaties en het 
aansluitingsprotocol aan gemeentelijke 
softwareleveranciers 

 Het opnemen van procesdocumentatie in de toolkit 
(geeft inzicht waarop het berichtenverkeer is 
gebaseerd).  
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Plateau 3 – professionaliseren dienstverlening 

> Uitwerkingen zijn nog op hoofdlijnen (visie) 

> De inburgeraar staat hier centraal.  

> de inburgeraar ervaart het proces van inburgering als 
één proces 

> heeft integraal inzage in zijn dossiers 

> dienstverlening aan inburgeraar is – waar mogelijk - 
ook digitaal beschikbaar 

> Informatie uitwisseling met andere (keten)partijen dan 
IND, DUO en COA mogelijk maken. 

> Een centrale voorziening of knooppunt, waar iedereen op 
kan aansluiten, is het gewenste einddoel. 

 
 

. 
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Uitvoeringstoets door VNG-R 
Doel van de uitvoeringstoets 

Doel van de uitvoeringstoets: 

> Inzicht in de uitvoerbaarheid en de impact van de nieuwe Wet 
inburgering op de gemeentelijke organisaties.  

> Aanbevelingen voor een succesvolle implementatie van de 
nieuwe Wet inburgering bij gemeenten. 

 

Specifieke focus op informatiekundige impact. 
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Uitvoeringstoets door VNG-R 
Hoofd- en deelvragen 

Hoofdvraag: 

Wat is de impact van de nieuwe Wet Inburgering, inclusief lagere 
regelgeving, op de werkprocessen en ondersteunende 
informatiesystemen bij de gemeenten? 

 

Deelvragen: 

> Wat wijzigt er in de werkwijze van de gemeente door de nieuwe Wet 
inburgering?  

> Wat betekenen deze veranderingen voor de gemeentelijk organisatie?  

> Is de gemeente voldoende toegerust voor een doeltreffende uitvoering?  

> Welke kosten en besparing voor de gemeentelijke uitvoering zijn aan de 
nieuwe Wet inburgering verbonden?  

> Wat zijn de verwachte effecten van de nieuwe Wet inburgering?  

> Hoe kunnen veranderingen worden geïmplementeerd en wat zijn de 
randvoorwaarden en risico’s?  
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Uitvoeringstoets door VNG-R 
Onderzoeksopzet 

> Deskresearch  

> Interviews met 10 gemeenten: 

Rotterdam  Haarlem /Zandvoort 

Utrecht  Sittard-Geleen 

Eindhoven  Helmond 

Groningen  Heumen 

Almelo  Nederweert 

> Expertadvies architectuur 

> Gesprekken met softwareleveranciers 

> Interviews met ketenpartners (DUO, COA) 

> Klankbordbijeenkomst van gemeenten 

> Begeleidingscommissie 
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  Huidige situatie    Toekomstige situatie  

Vóór vestiging in 

gemeente  

    Gemeente krijgt een rol in 

voorinburgering (moet nog worden uitgewerkt in 

lagere regelgeving)  

Direct na vestiging in 

gemeente  

Gemeente draagt zorg voor aanbod 

maatschappelijke begeleiding.  

  

Inburgeringsplichtigen kunnen zich 

bij gemeente melden voor het 

PVT. Gemeente draagt zorg voor 

aanbod PVT.  

  Gesprek brede take.  

  

Gemeente stelt binnen zes weken6 een PIP 

op dat bestaat uit de volgende onderdelen:  

 maatschappelijke begeleiding   

 PVT  

 MAP  

 Keuze leerroute  

 Ontzorging (beschikking in het kader van 

de Participatiewet)  

Voor elk van deze onderdelen draagt de 

gemeente zorg voor het aanbod.  

Tijdens in 

inburgeringstraject  

Gemeente informeert DUO over 

voortgang/resultaten PVT.  

  

  Gemeente volgt de uitvoering van de 

verschillende onderdelen van het PIP aan de 

hand van informatie van aanbieders. 

  

Gemeente informeert DUO over 

voortgang/resultaten m.b.t: PVT, MAP, keuze 

leerroute, resultaten leerroute.  

Handhaving      Gemeenten houdt inburgeraar aan afspraken die 

in het PIP zijn gemaakt. Het gaat om:  

 Nakomen afspraken intake en begeleiding  

 Inspanningsverplichting tijdens leerroute, 

PVT, en MAP  

Monitoring en evaluatie      Gemeente verstrekt gegevens aan de minister in 

het kader van zijn stelselverantwoordelijkheid 

(moet nog worden uitgewerkt in lagere 

regelgeving).  



Uitvoeringstoets door VNG-R 
Eerste bevindingen 

Drie aspecten van informatievoorziening: 

 

A. Interne informatievoorziening 

 

B. Informatie-uitwisseling met ketenpartners (COA en DUO) 

 

C. Informatie-uitwisseling met aanbieders  
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Uitvoeringstoets door VNG-R 
Interne informatievoorziening 

> Inrichten klantregie, inclusief toegang tot relevante informatie (ook 
voor inhoudelijk specialisten) 

 

> Cliëntvolgsysteem voor gehele traject, van dossiervorming naar 
regie: 

> Registratie al vóórdat vergunninghouder in de gemeente gevestigd is 

> Ten behoeve van de doorgaande lijn moeten gegevens vanaf de 
voorinburgering systematisch worden opgeslagen 

> Gegevens over o.a.: voorinburgering/COA, procesinformatie m.b.t. brede 
intake, uitkomsten gesprekken brede intake, het PIP en gegevens over de 
verschillende onderdelen van het PIP (opleiding, PVT, MAP), beschikking 
ontzorgen, maatschappelijke begeleiding 

 

> Autorisaties en privacy: op basis van nog uit te voeren DPIA n.a.v. 
lagere regelgeving 

 

> Verhuizing van de inburgeraar: goede overdracht tussen gemeenten 
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Uitvoeringstoets door VNG-R 
Informatie-uitwisseling met ketenpartners 

> Uitwisseling tussen COA en gemeenten: 

> Behoefte aan ‘rijkere’ informatie: beter gevuld klantprofiel 
TVS en goede warme overdracht 

> Handmatig invoeren klantprofiel in eigen systeem en risico 
van ‘verouderd’ klantprofiel: behoefte aan geautomatiseerde 
en realtime uitwisseling met COA (plateau 2 of 3) 

 

> Uitwisseling tussen DUO en gemeenten: 

> Informatie-uitwisseling wordt intensiever en 
tweerichtingsverkeer 

> Bestaande uitwisseling moet in plateau 1 aansluiten bij 
vereisten nieuwe wet: zowel vanuit DUO als 
gemeenten/softwareleveranciers 
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Uitvoeringstoets door VNG-R 
Informatie-uitwisseling met aanbieders 

> Diversiteit aan aanbieders: verschillende onderdelen, externe 
aanbieders of GR, bestaande en/of nieuwe aanbieders 

 

> Verschillende soorten informatie: monitoring t.b.v. gemeente 
(inspanningsverplichting), monitoring t.b.v. DUO 
(resultaatverplichting), monitoring t.b.v. CBS/SZW (evaluatie 
werking wet), individueel niveau naast aanbiedersniveau 

 

> Wijze van gegevensuitwisseling: voortgangsgesprekken, 
rapportages van aanbieders, format van gemeente, 
gestructureerde gegevens realtime 

 

> Behoefte aan landelijk informatiemodel dat door alle 
gemeenten en voor alle aanbieders gebruikt kan worden: input 
voor inkooptrajecten en ontwikkelopdracht softwareleveranciers 
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Vragen? 

> Bekijk regelmatig Vraag en Antwoord op de website: 

> https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-
en-antwoord-wet-inburgering   

 

Wijzig voettekst 27 

https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering
https://www.divosa.nl/onderwerpen/veranderopgave-inburgering/vraag-en-antwoord-wet-inburgering

