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Inburgering

Naar een succesvolle implementatie
van de nieuwe Wet inburgering
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking voor gemeenten. De
beleidsvoorbereidende fase is ondertussen overgegaan naar de concrete implementatie van de uitvoering. Dat vraagt soms nog extra inspanning. BDO ondersteunt veel
gemeenten en regio’s in die voorbereiding en staat ook klaar voor úw organisatie. Zodat u
per 1 januari 2022 succesvol de nieuwe Wet inburgering uitvoert. Ook bij het finetunen
van de werkprocessen en informatievoorziening ná 1 januari kunnen wij u ondersteunen.

Een uitdagende opgave voor gemeenten

De opgave om alle inburgeraars naar een succesvolle inburgering te begeleiden is voor gemeenten een
grote uitdaging. De samenwerking en gegevensuitwisseling met diverse partijen, het werken met beperkte
(financiële) middelen en de verschillende uitvoeringstaken zorgen voor een complexe inrichting van de
inburgeringsketen. Omtrent gegevensuitwisseling spelen specifiek gezien veel vragen vanwege de veelheid
aan betrokken instanties en de gegevens die uitgewisseld moeten worden. De komende maanden staan bij
gemeenten dan ook volledig in het teken van het voorbereiden, implementeren, uitproberen en finetunen
van werkprocessen, financiën en gegevensuitwisseling.
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Wij ondersteunen u op één
of meerdere inburgeringscomponenten
De start van de nieuwe wet komt dichterbij en er
bestaan nog grote verschillen tussen gemeenten
in de implementatie. Dat zien we bij de inburgeringstrajecten waar onze adviseurs verschillende
gemeenten, regio’s en uitvoeringsorganisaties
ondersteunen. Tevens heeft BDO ondersteuning
geboden op landelijk niveau bij de voorbereiding op
de implementatie van de nieuwe wet. Die opgedane
kennis en ervaring delen we graag met úw organisatie.
BDO kan u binnen één of meerdere inburgeringscomponenten ondersteunen.
Onze adviseurs hebben ruime kennis en ervaring op
de volgende thema’s en bieden ondersteuning op:
Projectleiding/procesbegeleiding
X Vertalen van beleid naar het implementeren
van werkwijzen en systemen op strategisch,
tactisch en operationeel niveau:
X Procesbeschrijving warme overdracht, brede
intake en PIP, inclusief leerbaarheidstoets;
X Uitwerking Module Arbeidsmarkt en
Participatie;
X Financieel ontzorgen.
X Ondersteunen bij implementatievraagstukken
met oog voor het samenspel tussen politiek,
directie, bedrijfsvoering, lijnmanagement en
uitvoering:
X Brede intake: ervaringen opdoen binnen
de gehele keten;

X
X

Taaltrajecten gecombineerd met toeleiding
naar arbeidsparticipatie;
Gezinsmigranten: ondersteuningsbehoeften
in kaart brengen.

Organisatie & financiën
X Inzichtelijk maken van effecten op personele
organisatie.
X Het doorvertalen van de klantreis naar werkprocessen.
X Het uitwerken van de begroting.
X Het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s).
Juridisch (inkoop en AVG)
X Begeleiding, advisering en ondersteuning bij inkoop.
X Gegevensuitwisseling AVG-proof organiseren.
Informatievoorziening
X Zorgen voor koppelingen met de organisaties in de
inburgeringsketen zoals DUO, COA en taalscholen.
X Inrichten monitoring om in control te blijven van
de uitvoering en te bezien of de beleidsdoelen
worden gehaald.

Onze ervaren adviseurs
zijn u graag van dienst
Onze adviseurs zijn expert op het gebied van inburgering; zij hebben kennis van de wet- en regelgeving,
het beleid, financiën én de uitvoeringsorganisaties. Een
unieke combinatie. Samen met u komen we tot een
succesvolle uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.
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Vond u dit interessant? Ontvang - net als 19.000 andere abonnees - het laatste nieuws over bijvoorbeeld actuele publicaties en onderzoeken, fiscale
regelgeving en wetswijzigingen tweewekelijks in uw mailbox! Meld u aan via bdo.nl/nieuwsbrief
Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld
en bevat alleen informatie van algemene aard. De in
deze publicatie opgenomen afbeelding van een dashboard is virtueel en berust dus niet op de werkelijkheid.
Deze publicatie bevat geen advies voor concrete
situaties, zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om
zonder advies van een deskundige op basis van de
informatie in deze publicatie te handelen, na te laten
of besluiten te nemen. Voor het verkrijgen van een
advies dat is toegesneden op uw concrete situatie, kunt
u zich wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of
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Benieuwd wat we voor uw gemeente en regio kunnen betekenen? Neem voor een vrijblijvend gesprek
contact met ons op.

