ADDENDUM ‘INBURGERING’
bij
Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf regio Rijk van Nijmegen 2021 en 2022

Opdrachtgever:
De gemeente [naam], te dezer zake krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door [naam], handelende ter uitvoering van het besluit van het college van
burgemeester en wethouders van [naam] d.d. [datum], hierna te noemen: ‘de gemeente’;
en
Opdrachtnemer:
Het openbaar lichaam, de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen, te dezer zake
vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer H.M.F. Bruls, handelende ter uitvoering van het
besluit van het dagelijks bestuur d.d. [datum], en de aan hem in artikel 5 van de MGR Rijk van
Nijmegen opgedragen taken, hierna te noemen: ‘WerkBedrijf’;
Hierna gezamenlijk te noemen: ‘partijen’,
Overwegende dat:
•

Partijen in december 2020 een Dienstverleningsovereenkomst hebben afgesloten over de
uitvoering van onder andere taken in het kader van de Participatiewet, de voormalige Wet
sociale werkvoorziening en Wet maatschappelijke ondersteuning voor wat betreft
arbeidsmatige dagbesteding;

•

De Dienstverleningsovereenkomst op 1 januari 2021 is ingegaan en eindigt op 1 januari
2023;

•

Vanaf 1 januari 2022 de nieuwe Wet inburgering van kracht wordt en deze wet een
intensievere dienstverlening van partijen beoogt;

•

Partijen in de geldende Dienstverleningsovereenkomst in artikel 3.12 slechts globale
afspraken hebben gemaakt over de taken in het kader van de Wet inburgering 2021;
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•

Partijen binnen de kaders van de geldende Dienstverleningsovereenkomst, het regionaal
Beleidsplan ‘Werk voorop!’, de regionale Nota Wet inburgering 2021 in de geest van de
nieuwe Wet inburgering wensen te handelen;

•

Statushouders binnen het beleidskader in ‘Werk voorop!’ als prioritaire groep aangewezen
zijn;

•

WerkBedrijf momenteel een aantal pilots en activiteiten voor statushouders uitvoert en
partijen willen leren van de ervaringen die daarin opgedaan worden;

Verklaren in aanvulling op de geldende Dienstverleningsovereenkomst 2021-2022 het volgende
overeen te zijn gekomen:

Artikel 1

Intensieve dienstverlening aan inburgeraars onder de Wet inburgering 2021

1.1
Begeleiding
Partijen wensen inburgeraars intensief te begeleiden op meerdere leefgebieden.
1.2
Verdeling van taken in de keten
WerkBedrijf is verantwoordelijk voor het loonvormende deel van de (arbeids-)participatieketen.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het niet-loonvormende deel (participatie) en voeren regie op
overige leefgebieden van de inburgeraar (wonen, gezondheid, financiën, sociaal netwerk et cetera);
1.3
Accenten in dienstverlening
Het accent in de dienstverlening van WerkBedrijf ligt op een praktijkgerichte aanpak. Uitvoering van
de fasen diagnosestelling (als onderdeel van de brede intake) en Module Arbeidsmarkt en
Participatie (MAP) vinden zoveel mogelijk plaats bij bedrijven en taalrijke praktijkwerkplaatsen. Er is
sprake van een duale aanpak: taalvaardigheid wordt verder ontwikkeld in de beroepspraktijk.
1.4
Versnelde toegang
Partijen werken in dit verband aan een versnelde toegang tot dienstverlening bij WerkBedrijf.
Gemeenten melden inburgeraars zo vroeg mogelijk tijdens de inburgeringsperiode aan (indicatief:
rond taalniveau A1).
1.5
Kernbegrippen
Kernbegrippen van de dienstverlening zijn ‘maatwerk’ en ‘praktijkgericht’. Partijen stellen de
inburgeraar centraal.
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Artikel 2

Samenwerking

2.1
Samenwerking in de regio
Partijen werken actief samen met elkaar én met andere partners die betrokken zijn bij de
inburgering, zoals de inburgeringsaanbieders, maatschappelijke-, welzijns- en zorgorganisaties.
2.2
Doel van de samenwerking
Partijen wisselen in het belang van de inburgeraar de noodzakelijke informatie en kennis met elkaar
en met andere partners uit, vanuit de bedoeling van de Wet inburgering 2021 én binnen de
richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zodat een effectief en
samenhangend inburgeringsaanbod ontstaat. Het aanbod is duaal en integraal. Taalvaardigheid,
vaardigheden op andere leefgebieden, participatie en re-integratie versterken elkaar. Partijen willen
van elkaar leren en hun dienstverlening verder ontwikkelen.

Artikel 3

Reis- en kinderopvangkosten

3.1
Gezamenlijke zorg
Partijen dragen gezamenlijk zorg voor een correcte en tijdige afwikkeling van reis- en
kinderopvangkosten die direct samenhangen met het inburgeringsprogramma van de inburgeraar.
3.2
Nadere uitvoeringsafspraken
Partijen treden met elkaar in overleg om hierover nadere uitvoeringsafspraken te maken.

Artikel 4

Informatie-uitwisseling en monitoring

4.1
Uitwisseling op uitvoerend niveau
Partijen zorgen gezamenlijk voor een volledig beeld van de ontwikkeling van de individuele
inburgeraar, de resultaten van de inburgering e.d. en voeren hierover periodiek overleg. Dit gebeurt
primair via de klantregisseurs van gemeenten. Het gaat om noodzakelijke informatie-uitwisseling
over de voortgang van de inburgering, de samenwerking met en betrokkenheid van partners, de
inzet van voorzieningen, etc.
4.2
Lerend stelsel
Partijen beschouwen de Wet inburgering 2021 als een lerend stelsel: de ervaringen die opgedaan
worden bij de uitvoering van de Wet worden benut om werkafspraken bij te stellen en concrete,
meetbare prestatie-indicatoren te ontwikkelen voor een nieuwe DVO vanaf 1 januari 2023.
4.3
Evaluatie
In de tweede helft van 2022 evalueren partijen de tot dan toe aangeboden dienstverlening. Partijen
maken hierover nadere afspraken en betrekken hierbij te zijner tijd ook inburgeraars.
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4.4
Verantwoording
De verantwoording van WerkBedrijf aan de gemeenten op collectief niveau is zodanig dat
gemeenten kunnen voldoen aan de formele eisen die de Wet inburgering 2021 stelt: de jaarlijkse
monitoring vanuit het Rijk, de Sisa-verantwoording en het aanleveren van statistische informatie aan
het CBS. Partijen treden hierover nader in overleg.

Alle overige bepalingen in de Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen
2021-2022 blijven naast dit addendum van kracht.

Aldus overeengekomen,
[plaats en datum]

[plaats en datum]

Namens gemeente [naam]

Namens de MGR,

[naam en functie]

drs. H.M.F. Bruls, voorzitter
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