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Snel investeren in integratie
Vanaf 1 januari 2022 krijgen gemeenten weer de regie over de inburgering en integratie 
van nieuwkomers. Voor zowel de gemeenten, de maatschappij en de nieuwkomer is 
het verstandig gelijk te beginnen met de integratie op de arbeidsmarkt  

WACHTEN MET INTEGREREN?

KEUZE

Vluchtelingen die een verblijfs-
vergunning voor 5 jaar krijgen 
(statushouders) worden gelijkmatig 
verspreid over gemeenten

De gemeente staat voor een keuze als het 
aankomt op mensen begeleiden naar werk:

Gelijk starten
met integreren

of Wachten, bijvoorbeeld 
omdat je denkt dat iemand 
snel verhuist of elders 
makkelijker werk vindt

Begin gelijk met inburgeren en 
het begeleiden naar werk, want 
wachten is voor niemand gunstig

KANS OP EEN BAAN

CONCLUSIE

Als statushouders verhuizen, is dat vaak niet naar betere 
baankansen, zo blijkt uit het gebruik van bijstand. Dit 
verandert nauwelijks, of neemt zelfs toe na verhuizing ...

... Het vinden van een baan lijkt een motief te zijn om 
niet te verkassen; van de groep die een baan vindt en 
uit de bijstand stroomt, is het aantal dat verhuist laag

De Wet 
Inburgering 

2022 hee� de 
nieuwe taken en 

verantwoorde-
lijkheden voor 

gemeenten 
vastgelegd

VERHUIZINGEN

MAAR WIE?

Ruim een op de zes statushouders verhuist binnen 
de inburgeringstermijn van 3 jaar. In zo’n geval hee� 
een andere gemeente pro�jt van die investering

Het blijkt moeilijk te voorspellen 
wie er verhuist. Wachten met 
investeren brengt een risico op 
hogere bijstandsuitgaven in de 
toekomst met zich mee
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Geef een gemeente direct 
budget zodra een statushouder 
er komt wonen om een snelle 
start te stimuleren

Plaats een statushouder 
direct in een regio met 
baankansen die aansluiten 
bij diens vaardigheden


