
GROTESTEDEN- EN INTEGRATIEBELEID 

Integratie? 
Inburgerprogramma's zuiver theorie 

H et Grorringse rapport over criminali
teit onder asielzoekers zwengelde 

onlangs de discussie weer behoorlijk aan. 
Roger van Boxtel, aanwezig in het VPRO
programma 'Buitenhof van 28 januari, 
stelde desgevraagd dat asielzoekers niet 
zijn verantwoordelijkheid zijn. Zijn verant
woordelijkheid betreft integratiebeleid, hij 
houdt zich 'alleen' bezig met toegelaten 
asielzoekers. 

Formeel heeft Van Boxtel gelijk, maar je 
kan je afvragen of de twee beleidsterreinen 
wel zo te scheiden zijn. Want kun je veel 
problemen waar Van Boxtel mee te maken 
krijgt niet beter ondervangen in de periode 
die daaraan voorafgaat? Denk aan slechte 
sociaal-maatschappelijke integratie, slechte 
taalbeheersing, arbeidsmarktpositie . en 
mobiliteit. De huidige scheiding betekent 
dat pas werkelijk aan integratie kan wor
den gewerkt vanaf het moment dat vluchte
lingen een status hebben. 'lbt twee tot drie 
jaar daarvoor wachten zij in een asielzoe
kerscentrum de definitieve statusbeslissing 
af. 
In een AZC wordt weliswaar meteen een 
begin gemaakt met een zogenaamd inbur
geringsprogramma van taal- en sociaal
maatschappelijke cursussen, maar er is 

verder geen contact met Nederlanders dus 
blijven al die cursussen lange tijd zuiver 
theorie. Bij wet is geregeld dat asielzoekers 
mogen werken, maar dat is vooral nuttig 
voor ons. Er moet namelijk sprake zijn van 
tijdelijke krapte op de arbeidsmarkt in een 
bepaalde sector en het werk mag maximaal 
drie maanden duren. Het verdiende geld 
wordt ingehouden op de 85 gulden zakgeld 
waarmee asielzoekers de meeste levensbe
hoeften betalen, inclusief het eten. Bijko
mend probleem is dat de werkzaamheden 
laag van niveau zijn. 

Het zou dus heel goed kunnen dat in asiel
zoekerscentra relatief veel criminaliteit be
staat. Ook medewerkers van centra beves
tigen dit gevoel. Een vicieuze cirkel van 
weinig geld, geen of suf werk en verveling 
leiden ook in onze samenleving vaak tot 
problemen Bij de asielzoekers die na een 
paar jaar eindelijk een status hebben en tot 
de Nederlandse samenleving toetreden, is 
de achterstand niet veel kleiner geworden, 
in sommige opzichten zelfs groter. Naast 
allerlei psychische en fysieke problemen 
spelen ook belangrijke praktische proble
men. Op je eigen vakgebied jaren uit de rou
latie zijn, maakt je arbeidsmarktpositie 
niet beter. 
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Kennis en ficties 

De gemeente Rotterdam is onlangs met een 
werkproject voor toegelaten vluchtelingen 
gestart. Een groep van maximaal 29 men
sen zal drie jaar lang een intensief begelei
de stage volgen op het eigen vakgebied en 
niveau. Had zo'n traject dan niet eerder 
kunnen starten, waren. daarmee niet veel 
problemen voorkomen? 
Hoogleraar Herman van Gunsteren (Eras
mus Universiteit) ziet dit als de relatie tus
sen normen en waarden, stelsels en ficties. 
Ficties zijn afspraken op basis waarvan we 
als samenleving bestaan. Een afspraak om 
twee uur is een afspraak om twee uur, ook 
al weten we best dat dit niet altijd waar is. 
Het punt is dat nieuwkomers niet onze nor
men en waarden hoeven over te nemen, 
maar er wel inzicht in moeten krijgen. Ken
nis van ficties krijgen ze alleen in de sa
menleving zelf. Zou die stage in Rotterdam 
juist niet om die reden eerder in het traject 
moeten starten? 
De asielzoeker zou zich dan niet de hele dag 
hoeven te vervelen, kan zich bezighouden 
met het eigen vak en er dus voor zorgen dat 
hij op de hoogte is van de laatste ontwikke
lingen. Dat geeft bij toelating al betere aan
sluiting op de arbeidsmarkt. En ook als ze 
niet worden toegelaten, heeft dit voordelen. 
We steken immers jaarlijks vele miljarden 
aan ontwikkelingssamenwerking in ken
nisverhoging. 
Kern van dit hele verhaal is dat Nederland 
geen echt immigratiebeleid heeft. We heb
ben alleen asielzoekers, die 'zielig' moeten 
zijn om binnengelaten te worden. Bij de 
eventuele vorming van een volgende Paarse 
coalitie zou D66 een lansje kunnen breken, 
bij voorbeeld voor een minister van Immi
gratie en Integratie die dit hele traject on
der zijn hoede heeft. Zodat meer continuï
teit, beleidsconsistentie en gemeenschappe
lijke verantwoordelijkheid kan ontstaan, 
wat immers al een van de voornemens was 
in het regeerakkoord van 1998 . • 

Robert Ploeg is redacteur van Idee. 
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