
Evaluatie procesinrichting
nieuwe wet inburgering
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“Vooral bij mensen die alleen hun eigen taal 
spreken, zie je echt blije gezichten tijdens de 

brugklas. Vooral ook laag opgeleiden, die hebben 
dan echt een paar woordjes geleerd. Ze gaan 

voor het eerst naar school en kunnen op het einde 
een paar woordjes of een zinnetje spreken.” 

- Trajectbegeleider Danner & Danner

De taakstelling voor het aantal 
in Haarlem te plaatsen 
statushouders loopt op.

* 2023 is een 
voorlopige 

schatting

2022 was een overgangsjaar voor de 
wet inburgering, waarin doelgroepen 

van de oude en nieuwe wet 
instroomden terwijl het nieuwe 

aanbod werd uitgewerkt. In dit jaar 
hebben we de processen ingericht en 

al een aantal resultaten bereikt.  

De brugklassen zijn met succes opgestart, 
met 219 aanmeldingen in 2022.

“De brugklas heeft echt meerwaarde, je ziet wat 
een mooie effecten dat heeft.” 
- Teamleider Vluchtelingenwerk

Aanmeldingen voor de 
leerroutes kwamen in de 
2e helft van het jaar op 
gang. De onderwijsroute 
blijft nog iets achter 
doordat deze pas in 
december opstartte.

Maatschappelijke 
begeleiding zag 
steeds meer 
instroom van nieuwe 
wetters gedurende 
het jaar. Verbeterde 
werkafspraken 
rondom de warme 
overdracht zorgen 
voor meer grip op dit 
proces. 

“De budgetcoaching maakt het 
verschil voor de statushouder” 

- Klantmanager Haarlem
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De extra inzet van 
gemeente Haarlem op 
het financieel ontzorgen
levert positieve resultaten 
op; naar schatting 60% is 
na 6 maanden in staat 
volledig zelfstandig de 
financiën te regelen.

“Ik ben blij dat we het zo hebben ingericht.”
- Klantmanager Haarlem

“Grote dank aan allen voor de samenwerking, 
en aan de klantmanagers. Ik ben echt blij met 

de mooie ervaringen en dat ik hier werk.”
- Trajectbegeleider Danner & Danner
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Warme overdrachten naar 
zorgverlening tijdens begeleiding

Eindrapportages opgesteld t.b.v. 
warme overdracht in januari

PIP: Plan Inburgering en Participatie


