
 

 

  

  

 
 

Uitnodiging 

Regionale voorlichtingsbijeenkomsten  
Pilotprogramma veranderopgave inburgering   
  

Vanaf 1 januari 2021 gaat het nieuwe inburgeringsstelsel van start. Het ministerie van SZW 
ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet, onder andere door het organiseren 
van een pilotprogramma. Dit programma heeft twee onderdelen: ten eerste gaan we lopende 
initiatieven die al in de geest van de nieuwe wet worden uitgevoerd onderzoeken en ten tweede 
gaan we pilots uitvoeren waarbij nieuwe instrumenten en werkwijzen worden uitgetest. Zo 
combineren we lessen uit bestaande en nieuwe aanpakken. Om gemeenten goed te informeren 
over de evaluatieonderzoeken en pilots organiseren we binnenkort regionale 

voorlichtingsbijeenkomsten.  
 
Bij deze nodigen we u van harte uit voor één van deze bijeenkomsten.  

 
Over de pilots 
De eerste pilots gaan van start in augustus 2019. Het ministerie van SZW hecht aan een gelijk 

speelveld voor alle gemeenten. Om de aanvragen te beoordelen is een procedure opgesteld met 
selectiecriteria. Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor één pilotthema en één 
evaluatieonderzoek voor een lopend initiatief.  
 
Programma voorlichtingsbijeenkomsten  
Tijdens de bijeenkomsten wordt u in de plenaire zaal ontvangen voor een korte presentatie over de 
algemene kaders van het pilotprogramma. Daarna gaat u uiteen voor meer informatie over de 

pilotthema’s en de wijze van aanmelden. We sluiten af met een lunch waar tevens de gelegenheid 
is tot het stellen van vragen. Zie voor meer informatie over het pilotprogramma de achterzijde van 
deze uitnodiging.  
 
Data, tijd en locatie   

De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende dagen en locaties van 10 tot 12 uur met 
aansluitend een lunch: 

 Maandag 8 april in Utrecht  
 Dinsdag 9 april in Eindhoven  
 Donderdag 11 april in Zwolle  
 Maandag 15 april in Rotterdam  
 Dinsdag 16 april in Utrecht  
 Donderdag 18 april in Utrecht  

 
Alle locaties zijn op loopafstand van het station. U ontvangt de adresgegevens van de locatie na 
aanmelding.  



 

 

Aanmelden  
Voor deze bijeenkomst is aanmelding vooraf nodig. Wilt u zowel uw eerste als tweede voorkeur 
voor een bijeenkomst opgeven? Er kunnen maximaal 50 personen per bijeenkomst aanwezig zijn. 
Daarom kunnen maximaal 2 personen per gemeente aanwezig zijn.   
 

Aanmelden kan tot 3 april voor 12.00 uur door een e-mail te sturen naar Regina Felix, via 
rfelix@minszw.nl met de volgende gegevens: 
 

 Naam en voorletters 
 Gemeente 
 Functie 
 Telefoonnummer 

 Voorkeursdatum 1e en 2e voorkeur 

 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Is de bijeenkomst van uw voorkeur 
vol, dan krijgt u de gelegenheid zich in te schrijven voor één van de andere bijeenkomsten.  
 
Het pilotprogramma: wat kunt u verwachten?  

 
 Voor het pilotprogramma worden via een open procedure 30-40 gemeenten gekozen die een 

pilot gaan uitvoeren tussen augustus 2019 en december 2021.  
 Gemeenten kunnen pilotfinanciering aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij vooraf 

gestelde pilotthema’s. Er zijn zes pilotthema’s: Brede intake/PIP, Z-route, Participatie 
vrouwelijke asielvergunninghouders & vrouwelijke gezinsmigranten, Ontzorgen, Duale trajecten 
en Reguliere route van A2 naar B1. Aan deze pilotthema’s zijn selectiecriteria verbonden 

waarop de aanvragen van gemeenten beoordeeld zullen worden.  
 Gemeenten kunnen een aanvraag indienen voor één pilotthema en één evaluatieonderzoek voor 

een lopend initiatief.  
 Bestaande initiatieven kunnen in aanmerking komen voor pilots mits ze (door aanpassingen) 

overeenkomen met de selectiecriteria. 
 Alle aanvragen voor een pilot of evaluatieonderzoek voor een lopend initiatief worden 

beoordeeld door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Naar verwachting 

kunnen niet alle aanvragen gehonoreerd worden.  
 Gemeenten ontvangen een vast bedrag per pilot via een decentralisatie-uitkering met 

convenantafspraken. De bedragen kunnen per pilotthema verschillen. Voor een 
evaluatieonderzoek naar een lopend initiatief kunt u de beschikbare middelen alleen besteden 
aan onderzoek.  

 De aanvraagprocedure voor de pilots verloopt in twee tranches: drie pilotthema’s in de eerste 

tranche en drie pilotthema’s in de tweede tranche.  
 Uiterlijk mei 2019 gaat de postbus voor de eerste tranche open.  
 In augustus 2019 starten de eerste pilots die onder de pilotthema’s uit de eerste tranche vallen.  

 Een aantal werkdagen voor de eerste voorlichtingsbijeenkomst op 8 april 2019 ontvangt u de 
procedurebeschrijving voor het selectie-en beoordelingsproces. Daarin zal ook meer informatie 
staan over de hoogte van de pilotfinanciering per pilotthema. U ontvangt deze informatie als u 

zich heeft aangemeld voor één van de voorlichtingsbijeenkomsten. 
 

Wij ontmoeten u graag op één van de voorlichtingsbijeenkomsten. 
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