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Goed nieuws! 
Met de aangekondigde
wetswijziging van het
inburgeringsstelsel komt
de verantwoordelijkheid
en regie weer terug naar
de gemeente. 

Met deze hernieuwde taken en verant
woordelijkheden ontstaat al snel de vraag 
hoe gaan we dit proces regisseren en 
 monitoren? In de gehele keten van inbur
gering zijn vele partners vanuit hun taak 
en rol betrokken. Dit vraagt om regie en 
inzicht, waarbij iedere betrokkene zich 
verantwoordt in een centraal beschikbare 
monitor. Hierbij dient de data, veilig te 
worden uitgewisseld met het landelijke 
zaaksysteem en DUO.

Als regievoerder wil je 24/7 inzicht heb
ben en krijgen in de voortgang binnen 
elke fase van het traject; vanaf het Plan, 
Inburgering en Participatie (PIP), de 
voortgang en de status van de inburgeraar 
tijdens zijn of haar route naar het afge
sproken einddoel. Maar ook inzicht in de 
route voor statushouders die in aanmer
king komen voor een gemeentelijke  
regeling als voor migranten die via DUO 
blijven lenen.

Deze nieuwe taken komen per 1 juli 2021 
bij de gemeenten te liggen. 
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Hoe werkt Hoe werkt 
Wizzr_inburgering?Wizzr_inburgering?

WIZZR_inburgering is een online monitoring 
programma dat voor iedere gemeente speci
fiek wordt ingericht. Het beleid en ingekochte 
inburgeringstrajecten vormen samen de basis 
voor uw eigen WIZZR_inburgering monitor.

Zowel inkopers, management, klantmanagers 
en andere verantwoordelijken kunnen veilig 
inloggen in een eigen WIZZR_inburgeringom
geving. Vanuit specifiek toegekende taken en 
bevoegdheden.

Als opdrachtgever is monitoren, regie voeren, 
direct agenda’s beheren van je opdracht
nemers mogelijk, om bijvoorbeeld intakes te 
plannen of andere contactmomenten vast te
leggen en op te vragen.

De uitvoerende kant, aanbieders van taal en 
inburgeringstrajecten hebben toegang in de 
WIZZR_inburgering om verantwoording, 
voortgang en presentie of aanvraag van 
examens en behaalde resultaten in te voeren.

Startscherm WIZZR_inburgering
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 Direct actueel inzicht  
in de voortgang en 
 ontwikkeling van al uw 
ingekochte taal en 
 inburgeringstrajecten. 

 Zowel inzicht in de 
voortgang van mensen 
binnen uw gemeente met 
een vluchtelingenstatus, 
als inzicht in de voortgang 
van migranten.

 De procesplaat  
“Ketenproces  Inburgering”  
en de klantreis van het 
ministerie vormen samen 
de basis.

 Online applicatie dus geen 
ICT investeringen nodig 
– WIZZR_Inburgering is 
een SaaS en daarmee 
direct vanuit uw browser 
voor u beschikbaar.

 WIZZR is al meer dan  
6 jaar een succesvolle 
software licentie voor 
meer dan 150 overheden. 
Waaronder de G4 en G32.

 WIZZR is AVGproof en 
voldoet aan alle relevante 
gemeentelijke ICT rand
voorwaarden. Zoals de 
voorwaarden van de  
GIBIT en de richtlijnen  
van de BIO.

 Iedere betrokkene krijgt 
via zijn rol een beveiligde 
toegang tot WIZZR met 2 
factor   authenticatie (2FA). 
Communicatie (TLS) en 
“databaseatrest” zijn 
encrypted

 Alle mogelijke rapportage
modules zijn beschikbaar, 
wat het mogelijk maakt 
ieder  moment rapportages 
op te stellen; bijvoorbeeld 
voor management, directie 
en politiek.

 Uitgangspunt bij monito
ren en rapporteren is het 
PIP waardoor het mogelijk 
is om  allerlei mogelijke 
trends en specifieke 
ontwikkelingen te volgen 
en te regisseren, zowel 
individueel als breder. 

 Digitale dossieropbouw 
waardoor het voeren van 
individuele gesprekken, 
overdragen en behouden 
van informatie geborgd is. 
Zowel binnen de eigen 
 gemeente als wanneer 
iemand bijvoorbeeld 
verhuisd. 

 WIZZR kan data uitwisse
len met bestaande 
gemeentelijke systemen 
of andere  overheids 
 sys temen op basis van  
API techniek. Hiermee 
hebben wij een zeer 
ruime ervaring en  
expertise opgebouwd in 
de afgelopen 6 jaar. 

 Snel en eenvoudig op 
maat in te richten en te 
implementeren in uw 
nieuwe beleid rondom 
taal en inburgering binnen 
uw gemeente. En door de 
flexibiliteit van het 
 systeem zijn tussentijdse 
aanpassingen door 
nieuwe inzichten en 
ontwikkelingen snel en 
kosteloos door te voeren. 

 Wanneer u met meerdere 
gemeenten samenwerkt 
maar wel eigen accenten 
in  beleid of uitvoering 
heeft, kan dit probleem
loos binnen WIZZR.

 WIZZR is ISO 27001 
 gecertificeerd.



Kijk op wizzr.nl of maak een afspraak  
met één van onze partners.
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Meer weten overMeer weten over
de WIZZR_inburgering?de WIZZR_inburgering?

Direct overzicht van inburgeraars en hun voortgang die in het traject zitten

Trajectinformatie per inburgeraar


