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1. Inleiding  
 
Met de nieuwe wet Inburgering, die vanaf juli 2021 ingaat, krijgen gemeenten de regierol in het 
nieuwe inburgeringsstelsel en worden zij verantwoordelijk voor een integraal aanbod op 
inburgering.  
 
Het doel van de nieuwe wet is dat iedereen mee doet, het liefst via betaald werk. Om deze 
doelstelling te bereiken wordt inburgering gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal 
domein.  
 
In het huidige inburgeringsstelsel zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk (ook financieel) voor hun 
inburgeringstraject, waaronder het uitzoeken en inkopen van inburgeringslessen. In de nieuwe wet 
verandert deze positie, waarbij de inkoop van inburgeringslessen voor statushouders terecht komt 
bij de gemeente. In Flevoland wordt hier invulling aan gegeven vanuit het Regionaal Werkbedrijf 
Flevoland (RWF).  
 
De doelstelling van de samenwerkende gemeenten (Lelystad, Dronten, Urk, Noordoostpolder, 
Almere) is dat inburgeraars maximaal (naar vermogen), participeren in de Flevolandse / Nederlandse  
samenleving en zo snel mogelijk de Nederlandse taal beheersen. Elkaar verstaan vereenvoudigt het 
opbouwen van een netwerk en een actieve participatie zorgt voor zelfredzaamheid. Vanuit 
gemeenten worden de inburgeringstrajecten gefaciliteerd. De inburgeraar blijft verantwoordelijk 
voor zijn/haar inburgering. Een actieve houding van inburgeraars is vereist voor een maximaal 
haalbare participatie. Hoe assertiever en veerkrachtiger, hoe beter inburgeraars in staat zijn om 
kansen te benutten en actief mee te doen in de samenleving.  

 
De volgende inhoudelijke uitgangspunten zijn daarbij van belang:  
· Participatie is het hoofddoel, het liefst via betaald werk of een opleiding  
· Taal is een randvoorwaarde om volwaardig te kunnen participeren  
· Gericht op een persoonlijke benadering en maatwerk  
· Actieve inzet van de inburgeraar  
· Wederzijdse verbinding met de samenleving  
 
De nieuwe wet kent daarbij de volgende bouwstenen:  
· Brede intake  
· PIP  
· B1 Route 
· Onderwijsroute  
· Z-route  
· Financieel ontzorgen  
· Maatschappelijke begeleiding (MB)  
· Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM)  
· Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)  
· Participatieverklaringstraject (PVT)  
· Gemeentelijke taken t.o.v. gezinsmigranten zijn anders dan statushouders  
 
2. Doel van de marktconsultatie  
De samenwerkende gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de nieuwe rol. Om de huidige 
stand van zaken in Flevoland te delen met de markt en om met de markt in gesprek te gaan over hun 
rol in de nieuwe situatie, organiseren de samenwerkende gemeenten een digitale marktconsultatie. 
Tijdens de marktconsultatie geven de samenwerkende gemeenten ook informatie over de nieuwe 
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planning en het proces rondom de aanbestedingen, die in het kader van de inburgeringsopgave 
georganiseerd gaan worden.  
 
Een marktconsultatie is een door de samenwerkende gemeenten  georganiseerde informatie-
uitwisseling met belanghebbende partijen over de voorgenomen opdrachten. De samenwerkende 
gemeenten willen de verkregen informatie gebruiken om marktgerichte en realistische 
aanbestedingen in de markt te zetten. Met de marktconsultatie krijgt de samenwerkende 
gemeenten tevens inzicht in welke mate aanbieders van de verschillende onderdelen/bouwstenen 
binnen de nieuwe inburgeringswet, aan de behoefte van de samenwerkende gemeenten kunnen 
voldoen. De samenwerkende gemeenten willen de mogelijkheden van de markt optimaal benutten 
en luisteren naar aandachtspunten vanuit de markt.  
 
De marktconsultatie is voor de samenwerkende gemeenten een hulpmiddel om de 
aanbestedingsstukken op een passende wijze te kunnen opstellen met inachtneming van de meest 
actuele kennis uit de markt.  
 
Dit document beschrijft op welke wijze de samenwerkende gemeenten de marktconsultatie 
uitvoeren en welke voorwaarden van toepassing zijn. Voor partijen is deelname aan de 
marktconsultatie interessant om voortijdig inzicht te verkrijgen in alle aspecten die van belang zijn 
bij de inrichting van de aanbesteding en het later op te stellen Programma van Eisen (PvE).  
 
Het staat partijen vrij om wel of niet deel te nemen aan deze marktconsultatie. Deelname aan de 
marktconsultatie is geen voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de voorgenomen 
aanbestedingen en heeft geen invloed op de positie van partijen in de aanbesteding.  
 
Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het bedrijfsvertrouwelijke 
informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt. Wel 
nemen de samenwerkende gemeente de inzichten die zij in het kader van de marktconsultatie 
opdoen, mee in de aanbestedingsdocumenten, om zodoende het Level Playing Field tussen partijen 
te waarborgen. Tevens wordt als afsluiting van deze consultatie een verslag op hoofdlijnen 
gepubliceerd.  
 
De samenwerkende gemeenten nodigen potentiële aanbieders uit om deel te nemen aan deze 
marktconsultatie en waarderen de bijdrage van partijen zeer.  
 
Dit document  
Dit document betreft een aankondiging van de marktconsultatie, inclusief de te hanteren planning. 
Daarnaast geeft het inzicht in het proces en wordt duidelijk hoe partijen zich aan kunnen melden en 
waar de benodigde informatie terug te vinden is.  
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3. Het verloop van de marktconsultatie  
 
3.1 Wie kan deelnemen aan de marktconsultatie?  
De samenwerkende gemeenten nodigen alle geïnteresseerde partijen uit die zich kunnen 
conformeren aan de uitgangspunten van deze marktconsultatie.  
 
De samenwerkende gemeenten hebben de start van de marktconsultatie openbaar aangekondigd 
op TenderNed. Op deze wijze kunnen alle partijen kennisnemen van de start van deze 
marktconsultatie.  
 
Tevens hebben de samenwerkende gemeenten een aantal partijen, waarvan zij meent dat deze 
geïnteresseerd zijn in deelname aan de marktconsultatie, geattendeerd op deze aankondiging.  
 
Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor deelname volgens de in paragraaf 2.3.2 
beschreven wijze.  
 
3.2 Planning  
 
De onderstaande planning geldt onder voorbehoud: 
 

 Omschrijving Datum (2020) 

1 Publiceren marktconsultatiedocumenten 13 oktober 2020 

2 Indienen van vragen  26 oktober 2020 

3 Publiceren ingediende vragen 9 november 2020 

4 Indienen reactie op marktconsultatie 23 november 2020 

5 Eventueel in gesprek met potentiele aanbieders Medio december  

 
 
3.3 Procedure van de marktconsultatie  
 
De procedure van de marktconsultatie verloopt als volgt:  
 
3.3.1 Publicatie marktconsultatiedocumenten  
Op 13 oktober worden op de websites van de samenwerkende gemeenten (Almere, Lelystad, 
Dronten, Noordoostpolder en Urk) en op TenderNed de inhoudelijke marktconsultatiedocumenten 
gepubliceerd. Op deze website is informatie terug te vinden over de Flevolandse visie: informatie 
over de precieze planning en het proces en een uitgebreide beschrijving per onderdeel. Per 
onderdeel worden vragen toegevoegd waarop de samenwerkende gemeenten graag vanuit de 
markt input willen ontvangen. Deze vragen dienen schriftelijk beantwoord te worden.  
 
3.3.2 Indienen van vragen. 
Geïnteresseerde partijen kunnen tot 26 oktober 12.00 uur schriftelijk vragen stellen, waarna deze 
ook schriftelijk beantwoordt worden. De vragen kunnen gestuurd worden naar 
els.stokman@flevolandwerkt.info. U kunt hierbij gebruik maken van het interactieve 
vragenformulier (bijlage 1).  
 
3.3.3 Verduidelijkingsvragen 
Indien daar aanleiding toe is kunnen de samenwerkende gemeenten, naar aanleiding van de 
ingediende reactie, verduidelijkingsvragen stellen en/of met partijen in gesprek gaan.  
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3.3.4 Publiceren gestelde vragen  
De door de marktpartijen gestelde vragen worden binnen 2 weken, op 9 november voor 12.00  uur 
beantwoordt en collectief gedeeld met alle marktpartijen..  
 
3.3.5 Indienen antwoorden n.a.v. marktconsultatie 
De samenwerkende gemeenten willen weten hoe de markt kijkt naar de verschillende onderdelen 
van de nieuwe wet Inburgering. In het opgestelde marktconsultatiedocument staan de vragen aan 
de markt opgenomen. Tot uiterlijk 23 november voor 12.00 uur kunnen partijen de antwoorden op 
de gestelde vragen aanleveren via mailadres els.stokman@flevolandwerkt.info. U kunt het 
interactieve antwoordformulier hiervoor gebruiken (bijlage 2). Bij de beantwoording van de vragen 
is het mogelijk om aan te geven welke antwoorden vertrouwelijk zijn. Deze beantwoording wordt 
dan vertrouwelijk behandeld.  
 
3.4 Voorwaarden 
Partijen dienen bij de verstrekte informatie duidelijk aan te geven waar het bedrijfsvertrouwelijke 
informatie betreft. Deze bedrijfsvertrouwelijke informatie wordt niet openbaar gemaakt. 
Correspondentie en documenten worden na afloop van de consultatie niet geretourneerd.  
 
De voertaal van de marktconsultatie is in het Nederlands. Alle communicatie inzake deze 
marktconsultatie dient te verlopen via de contactpersoon vermeldt onder paragraaf 3.5. Het is niet 
toegestaan contact op te nemen met andere medewerkers van de samenwerkende gemeenten 
betreffende deze marktconsultatie.  
 
Aan de deelname van de marktconsultatie is geen vergoeding van kosten verbonden. Dit document 
is enkel bestemd voor marktconsultatie doeleinden. Het wordt ter beschikking gesteld onder de 
uitdrukkelijke voorwaarde dat de partijen het uitsluitend gebruiken om suggesties en ideeën aan te 
reiken over een potentiële samenwerking met de samenwerkende gemeenten. Een deelname aan 
deze marktconsultatie kan niet leiden tot verplichtingen van de partijen om overeenkomsten met de 
samenwerkende gemeenten, en vice versa, aan te gaan.  
 
Verkregen inzichten uit de marktconsultatie worden (waar relevant) gebruikt in de voorbereiding 
van de aanbesteding. De samenwerkende gemeenten behouden zich evenwel het recht voor om 
deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.  
De samenwerkende gemeenten behouden zich het recht voor om (a) de planning zoals in dit 
document geschetst aan te passen, (b) de betreffende aanbesteding en/of andere aanbestedingen 
op andere wijze dan in dit document beschreven uit te voeren en/of (c) het traject van 
marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure tijdelijk of definitief te staken.  
 
De in het document opgenomen informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn bij publicatie. Alle 
informatie is echter onderhevig aan bewerkingen, wijzigingen en verbeteringen. De samenwerkende 
gemeenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de in dit document opgenomen informatie.  
 
Voor de ideeën, suggesties en voorstellen die in antwoord op deze marktconsultatie worden 
ingediend kunnen de partijen zich niet beroepen op auteursrechtelijke bescherming. Het staat de 
Gemeente vrij deze elementen op te nemen in de later toe te kennen opdracht, zonder dat hiervoor 
enige vorm van vergoeding verschuldigd is.  
 
De samenwerkende gemeenten nemen bij het uitvoeren van deze marktconsultatie de in dit kader 
relevante grondbeginselen van het Europees aanbesteden, te weten objectiviteit en transparantie, 
in acht. Dit betekent onder meer dat:  
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· participatie aan deze marktconsultatie en de kwaliteit van de antwoorden op geen enkele 
wijze van invloed is op de positie van de participerende partijen bij het uitvoeren van de 
aanbesteding;  

· de informatie die de samenwerkende gemeenten tijdens de marktconsultatie hebben 
gedeeld, onderdeel zijn van de documenten die onderdeel zijn van de aanbesteding.  

 


