BEELDVORMING
Informatiebijeenkomst over de integratie van statushouders in relatie tot de
veranderopgave inburgering
Datum:
Tijd:
Locatie:
Initiatief van:
Voorzitter:

donderdag 19 september 2019
20.45-22.30 uur
Bedrijfsrestaurant
College
A.C.J. de Bruin

Aanleiding van de bijeenkomst:
Het huidige inburgeringstelsel functioneert niet optimaal. Deze conclusie trekt het Rijk en is de
aanleiding om een nieuwe inburgeringswet in te voeren. Gemeenten krijgen de opdracht de
veranderopgave inburgering uit te voeren. Noodzakelijke wetgeving wordt per 1 januari 2021
verwacht. De veranderopgave inburgering kent het leidende principe dat iedereen meedoet, het liefst
via betaald werk.
Inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige Wet inburgering vallen, profiteren niet van de nieuwe
regelgeving. Om ook hen meer in de geest van de nieuwe wet te ondersteunen, krijgen gemeenten
(beperkt) extra financiële middelen te besteden in de overbruggingsperiode 2019-2020. Het college
heeft hiertoe een beleidsvisie, doelstellingen en activiteitenplan vastgesteld (naar verwachting juli
2019). Dit moet bijdragen aan een meer succesvolle integratie van statushouders in de gemeente
Nijkerk door het ontplooien van activiteiten in de geest van de nieuwe Wet Inburgering. In een
raadsinformatie wordt u hierover geïnformeerd.
Doel van de bijeenkomst:
Informeren over de integratie van statushouders in relatie tot de veranderopgave inburgering.
Programma van de avond:
1. In vogelvlucht presenteren wij u de veranderopgave inburgering.
2. Aan de hand van een klantreis geven wij u een inkijkje in de route die statushouders in ons land
afleggen. Onderwerpen die de revue passeren zijn: het AZC, verhuizing naar de gemeente,
begeleiding door Vluchtelingenwerk, begeleiding door de gemeente, taal en inburgering,
zelfredzaamheid, werk en maatschappelijke participatie.
3. We staan stil bij de diverse onderwerpen: wat gaat goed en waar liggen ontwikkelingskansen?
Statushouders delen op momenten hun ervaringen met ons. Een professional (bv.
vluchtelingenwerk, klantmanager, accountmanager, werkgever) licht het onderwerp verder toe.
4. Hierna eindigt de plenaire sessie en is er gelegenheid om in gesprek te gaan met aanwezigen
over de genoemde onderwerpen.

Heeft u vragen over deze bijeenkomst?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via griffie@nijkerk.eu of 14 033 / 033 247 22 30

