Opvolging aanbevelingen (peilmoment augustus 2017)
Opgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Inburgering. Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013 (23 januari 2017)
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1 M
 inister neemt de aanbeveling over. Dit wordt geimplementeerd met de begroting over 2018.
2 Met het aannemen van de wetswijziging op de Wet Inburgering in de Eerste Kamer (20 juni 2017) zal de wet per 1 oktober worden gewijzigd ivm de participatieverklaring en de maat
schappelijke begeleiding. Gemeenten zullen de benodigde gegevens ontvangen voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject voor alle inburgeringsplichtigen. Gemeenten
krijgen daarnaast voor statushouders weer een rol in het proces bij de start van de inburgering, als onderdeel van de maatschappelijke begeleiding.
3 Via de website van Blik op Werk wordt momenteel beter inzichtelijk gemaakt wat de relatie is tussen prijs en duur van een traject en de kwaliteit. Dit is deels al verwerkt en moet in
september 2017 gereed zijn.
4 Voor punt 1 geldt dat dit mogelijk is. Voor punt 2 moet de Regeling Inburgering worden aangepast. Dit is in uitvoering in overleg met DUO.
5 De effecten van deelname aan inburgering op participatie worden opnieuw onderzocht in 2018. Dit onderzoek wordt in 2018 opgeleverd zodat er een beeld is over verschillende co
horten sinds aanvang van de wet in 2013. Voor wat betreft het registreren van gegevens over opleidingsniveau wordt in overleg met DUO gezocht naar een mogelijkheid die betrouw
bare gegevens oplevert.

