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Integreren in Nederland 
Door Helga de Valk 

I
nde afgelopen dertig jaar is onze 
opstelling ten opzichte van nieuw
komers in ons land sterk veran

derd. Het is genoegzaam bekend: in de ja
ren '60 kwamen er 'buitenlanders' naar 
ons land om het krappe aanbod op de ar
beidsmarkt voor laag geschoold werk aan 
te vullen. Destijds was de algemene hou
ding - positief geformuleerd - gebaseerd 
op een vorm van 'vreedzame coëxistentie'. 
In feite kwam het echter vaak neer op on
verschilligheid en werden de leden van 
deze eerste generatie 'nieuwkomers' aan 
hun lot overgelaten. In de jaren '70 wer
den de groepen die zich min of meer per
manent in Nederland hadden. gevestigd 
ontdekt als minderheden: specifieke be
volkingsgroepen van migranten met een 
achterstand op het gebied van huis
vesting, werk en scholing. Vanuit het Rijk 
werd een zogenaamd minderhedenbeleid 
ontwikkeld. Eind jaren '80 werden de 

Sinds kort staat het thema sorteerd. Thans staat men met het nieuwe 
inburgeringsbeleid een sluitende aanpak 
voor, waarbij de zelfredzaamheid van 
nieuwkomers in de Nederlandse samenle
ving op een hardere en meer verplichten
de wijze wordt afgedwongen. Men hoopt 
hiermee een preventief beleid te voeren, 
opdat de jongste generatie nieuwkomers 
niet ook op lange termijn in een uitzichts
loze achterstandssituatie zal geraken. 
Door middel van het afsluiten van een 
contract moeten zowel de nieuwkomer als 
de overheid zich binden aan duidelijke, 
welomschreven rechten en plichten tij
dens het doorlopen van een op de nieuw
komer toegesneden inburgerings-'traject'. 
Het maatwerk moet geleverd worden door 
de gemeenten, die met ingang van 1 janu
ari 1996 verantwoordelijk zijn voor de op
zet, uitvoering en controle van de inburge
ringstrajecten voor de nieuwkomers in 
hun gemeente. Het nieuwe beleid beoogt 

van de nieuwkomers. en hun 
integratie in de Nederlandse 

samenleving hoog op de 
politieke agenda. Niet in de 

laatste plaats vanwege de 
plannen van het kabinet om 

een inburgeringscontract 
in te voeren. Welke inspannin
gen getroostte Nederland zich 

eigenlijk tot voor kort om 

nieuwkomers op te vangen? 
Een verkorte weergave 

van een onderzoek. 

• 
nieuwkomers en hun nakomelingen opnieuw in kaart gebracht 
maar nu als allochtonen: het anders zijn werd opnieuw bena
drukt, maar op een nogal paradoxale wijze. Meer en meer werd er 
gesproken van segregatie, aanpassingsproblemen en een gebrek 
aan actief burgerschap bij de migranten. Geconstateerd moest 
worden dat het eerdere minderhedenbeleid gefaald had waar1let 
ging om het integreren van de nieuwkomers in de Nederlandse 
samenleving. Het beleid had zelfs een geheel ander effect omdat 
het de culturele eigenheid van de allochtone bevolkingsgroepen 
benadrukte, hen opsloot in hun eigen culturele leefwereld en veel 
nieuwkomers 'doodknuffelde' waardoor ze in feite niet leerden op 
eigen benen te staan. Met dit laatste werd bedoeld dat zij te wei
nig waren aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid. Het 
beleid werd dan ook in deze zin gewijzigd: het werd veel minder 
specifiek en een beroep op de eigen verantwoordelijkheid kwam 
voortaan centraal te staan. 
Toch heeft ook het allochtonenbeleid niet het gewenste effect ge-
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• 
een 'integratie' van alle reeds bestaande vormen van inburgering 
en i~ onder meer gebaseerd op de passages in het paarse regeer
akkoord waarin melding wordt gemaakt van het ontwikkelen van 
een inburgeringscontract. De vraag is natuurlijk hoe men zo'n 
omvangrijke operatie succesvol kan laten verlopen. Kan men 
hierbij teruggrijpen op opgedane ervaringen uit het verleden? 
Zijn die toereikend om vervelende missers te vermijden? Middels 
een onderzoek is nagegaan hoe het integratiebeleid zich tot febru
ari 1995 heeft ontwikkeld en welke lessen men hieruit kan trek
ken voor het te ontwikkelen 'sluitende' nieuwkomersbeleid. 

Nieuwkomersbeleid 

Het nieuwkomersbeleid (1) zou, zoals gezegd, vooral gestalte moe
ten krijgen op gemeentelijk niveau. Dit houdt verband met de 
wenselijk geachte differentiatie waardoor maatwerk voor elke in
dividuele nieuwkomer mogelijk zou worden, maar het kan ook 
worden gezien als een uitvloeisel van de trend tot decentralise
ring van beleid welke in de jaren '80 opkwam. Vanuit het Rijk 
wordt geld ter beschikking gesteld, maar vormgeving en uitvoe-

(1) . Hoewel de tenn nieuwkomers hier aU vanzelfsprekend wordt gebruikt, 
was het in het recente verleden allennin!t duidelijk welke mensen onder de 
definitie vallen en welke niet. Vielen bijvoorbeeld de verblijf.gerechtigden 
nu wel of niet onder de doelgroep? Door het Ministerie van VWS was wel 
een definitie gegeven, /lUJar deze werd door venchillende gemeenten op 
venchillende wijze geïnterpreteerd en gehanteerd. 

------------------------------------18-------------------------------------

riJ 
ve 
m 
gr 
ZIJ 

(} 

he 
ze 
la' 
bl 
de 
st. 
be 
in 
de 
vo 
se 
lei 

In 
vo 
mi 

zij 
'V' 
ee 
di, 



ring zijn in handen van de gemeente. Hoewel gemeenten in het 
verleden vaak hebben aangegeven dat de migranten in hun ge
meente als een probleem worden ervaren, hebben zij voor deze 
groep meestal zelf niet eerder geprobeerd preventief beleid in de 
zin van inburgeringsprojecten voor nieuwkomers te ontwikkelen. 
Over het algemeen kwamen gemeenten pas in actie nadat vanuit 
het Rijk geld werd toegezegd om een dergelijk project op poten te 
zetten. Door sommige gemeenten worden overigens nog steeds re
latief weinig eigen middelen ingezet voor de financiering van in
burgeringsprojecten. Op zich is dit niet zo verwonderlijk gezien 
de bescheiden middelen waarover gemeenten beschikken en de 
steeds zwaardere belasting die zij bij de uitvoering van overheids
beleid krijgen opgelegd. Ik wil hier eigenlijk vooral wijzen op de 
incongruentie tussen het signaleren van integratieproblemen en 
de wijze waarop beleid uiteindelijk tot stand komt. Dit heeft bij
voorbeeld gevolgen voor de verantwoordelijkheidstoedeling tus
sen Rijk en gemeenten, die voor wat betreft het inburgeringsbe
leid steeds moeizaam is verlopen. 

In 1989 is het Ministerie van VWS begonnen met een experiment 
voor het ontwikkelen van inburgeringsprojecten voor nieuwko
mers in de gemeenten Tilburg en Den Haag. In de loop der tijd 
zijn daar andere gemeenten bijgekomen die op basis van een door 
VWS ontwikkeld model, 'Integratiemodel voor gemeenten', ook 
een inburgeringsproject hebben opgezet. De financiële middelen 
die de gemeenten ter beschikking werden gesteld, waren slechts 

bestemd voor een bepaalde vastgelegde periode. Vandaar dat de 
meeste gemeenten er voor kozen het nieuwkomersbeleid als pro
ject aan te bieden. Een voordeel hiervan zou kunnen zijn dat er 
een snelle bijsturing van het beleid kan plaatsvinden indien er 
zich veranderingen zouden voordoen. In de praktijk bleek dit ech
ter niet het geval te zijn en leidde de tijdelijke geldstroom vaak 
juist tot moeilijkheden bij afspraken die binnen de gemeente 
moesten worden gemaakt om het project op gang te houden. 
Alleen in de gemeente Arnhem werd het nieuwkomersbeleid na 
enige tijd structureel binnen het gemeente-apparaat opgenomen. 
In zo'n geval kan dus eigenlijk niet meer worden gesproken van 
een project. 

In verreweg de meeste gevallen zijn de projecten rechtstreeks 
voortgekomen uit de beschikbaarstelling van Rijksgelden. In de 
gemeente Apeldoorn was sprake · .. an een particulier initiatief. 
Een aantal welzijnsorganisaties h .,d zich daar gebundeld en on-

1 
der verantwoordelijkheid van één van hen werd het project opge-
zet. De aandacht voor en invloed vanuit de gemeenteraad op de 
vormgeving was meestal niet bijzonder groot. In de meeste geval
len beperkte de discussie over de inburgeringsprojecten zich bin
nen de raad tot het verlenen van goedkeuring aan de jaarversla
gen. De projecten bleken toch vooral vorm te krijgen door middel 
van een ambtelijk proces, met ambtelijke besluitvorming waarop 
nauwelijks beïnvloeding of bijsturing plaatsvond vanuit de ge
meenteraad. Mgezien van de betrokkenheid van het college en de 

Nederlandse taaUes voor nieuwkorrwr8, KANS, Utrecht 
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beleidsverantwoordelijke wethouder, waren de gemeenteraadsle
den in de door mij onderzochte gemeenten veelal van mening dat 
ze maar weinig invloed op het proces konden uitoefenen. Ze 
meenden over te weinig expertise te bezitten. Voor de meeste 
raadsleden is het nieuwkomersbeleid ook maar één element bin
nen hun rijkelijk gevulde cultuur-, welzijns en onderwijs-porte
feuille. Hierdoor wordt hun aandacht sowieso gespreid en meer 
gericht op reguliere politieke onderwerpen dan op het nieuwe en 
relatief complexe nieuwkomersbeleid. In veel gemeenten werd 
het nieuwkomersbeleid dan ook aan de wethouder en de ambtelij
ke diensten overgelaten. 

De nieuwkomer in de gemeente 

In de grotere gemeenten in Nederland werd het nieuwkomersbe
leid de afgelopen jaren actief opgepakt. Omdat in het kader van 
bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen vrijwel iedere gemeente 
in Nederland wel met nieuwkomers geconfronteerd wordt en ook 
de Rijksoverheid de geldstromen voor inburgeringsprojecten ver
ruimde en voortzette, kon men in 1994 in meer dan 200 gemeen
ten nieuwkomersbeleid aantreffen (3). Vanuit het Ministerie van 
VWS werd echter de eis gesteld dat een gemeente minimaal 50 
nieuwkomers per jaar moest ontvangen voordat zij voor subsidie 
in aanmerking zou komen. Daarom maakten kleinere gemeenten 
met een lagere instroom aan nieuwkomers samenwerkingsaf
spraken. Dit gebeurde zowel door aansluiting te zoeken bij een 
grotere buurgemeente, als door het starten van zogenaamde re
gioprojecten om een scholingsaanbod voor de nieuwkomer te kun
nen realiseren. 

Het aantal nieuwkomers dat bij een gemeente binnenkomt heeft 
belangrijke consequenties voor de organisatiemogelijkheden van 
het project omdat de financiering verloopt per nieuwkomer. De 
gemeente moet voor een bepaald bedrag per nieuwkomer zorgen 
voor de werving, intake, individuele trajectbepaling en -begelei
ding, en cursussen Nederlandse taal en maatschappijoriëntatie. 
Met een kleine groep nieuwkomers per jaar is het moeilijk om de 
gewenste diversiteit aan instroommomenten en de differentiatie 
in het 'onderwijs te realiseren. Voor grote gemeenten is het rela
tief gemakkelijker om een gedifferentieerd aanbod te realiseren 
en aansluiting te bewerkstelligen bij het niveau van de individu
ele nieuwkomer. Hoewel daar de case-load - het aantal mensen 
dat door een begeleider individueel wordt begeleid - zeer hoog 
kan oplopen (tot meer dan 450 in Rotterdam). 

Iedere gemeente kreeg de vrijheid het project voor een groot deel 
zelf in te vullen. Deze invulling bleek nogal eens te verschillen. 
Dit kan gemakkelijk worden verklaard vanuit de verschillen in 
instroom van nieuwkomers en uit de economische en culturele 
verschillen tussen de diverse steden en regio's in Nederland. 
Daardoor is sprake van soms grote verschillen in problematiek 
tussen verschillende streken. Vooral op het terrein van huis
vesting en arbeid verschillen de regio's duidelijk. Uit mijn onder
zoek kwam echter naar voren dat huisvesting juist niet en arbeid 
maar gedeeltelijk in het project voor de nieuwkomers werden 
meegenomen. 

(2). Zie: "Overzichl van de inlegralieprojeclen voor nieuwkomers in de 
Nederlandse gemeenlen", Nieuwkomers catalogus 1994 van hel Landelijk 
Experli&e Cenlrum, Laes Lealemi&, Rijswijk 1995. 

Vonngeving van de projecten in de gemeenten 

Over het algemeen vond de coördinatie van het project plaats 
vanuit een zogenaamd bureau nieuwkomers of werd het project 
ondergebracht bij een gemeentelijke instantie of een stichting, zo
als bijvoorbeeld in Apeldoorn en Tilburg. Aan alledrie de organi
satievormen kleven voor- en nadelen. Sommige gemeenten von
den het een voordeel om in de gemeentelijke structuur te zijn in
gepast omdat daarmee volgens hen de ambtelijke lijnen korter 
zijn. Andere waren daarentegen van mening dat met het oprich
ten van een zelfstandige stichting het bureau niet zo snel bij in
terne conflicten tussen gemeentelijke instellingen zou worden be
trokken. In de gemeente Dordrecht heeft men daarom ook ge
tracht het Bureau Nieuwkomers en de gemeentelijke diensten los 
te koppelen. 
De meeste nieuwkomersprojecten waren ondergebracht bij ofwel 
de dienst Welzijn ofwel de dienst Sociale Zaken. Met als uitzonde
ring Amsterdam, daar was het ondergebracht bij de dienst Bur
gerzaken. Dit had te maken met het feit dat het bureau in 
Amsterdam niet meer dan een doorverwijs-functie had en de ac
tiviteiten beperkte tot het werven van deelnemers. 
De verdere uitvoering van het inburgeringsproject werd overi
gens in alle onderzochte gemeenten grotendeels overgelaten aan 
de reguliere instellingen, zoals de instellingen voor basiseducatie 
en voor Volwasseneneducatie (BENAVO) en het Regionaal Bu
reau Arbeidsvoorziening. Op basis van contracten huurde men de 
expertise van deze instellingen in. Men wilde zoveel mogelijk pro
beren het ontstaan van een apart zorgcircuit voor de nieuwkomer 
te voorkomen. 
Maar als een belangrijk deel van de uitvoering van het project 
aan anderen wordt uitbesteed, zijn communicatie en controle van 
extra groot belang. In de praktijk van het nieuwkomersbeleid 
leek het alsof men zich dit niet of nauwelijks realiseerde .. AI snel 
stremde de organisatie van een project op de - meestal oude - ri 
valiteit tussen diverse instellingen die bovendien controle van bo
venaf niet wenselijk achtten. 
De gemeente Arnhem had als enige als proef naast de gemeente
lijke instellingen voor basiseducatie ook een commerciële onder
wijsinstelling in de arm genomen. De bedoeling was om te kijken 
of deze laatste tot betere resultaten zou komen en daarnaast hoe 
de basiseducatie tot meer prestatiegericht werken zou kunnen 
worden aangezet. 

Een opvallend kenmerk van de projectorganisatie was, dat het 
project in de door mij onderzochte gemeenten vaak vooral vorm 
werd gegeven op de manier zoals het de projectcoördinator voor 
ogen stond, uiteraard binnen de grenzen van de mogelijkheden 
van de betreffende gemeente. 
Het Ministerie van VWS gaf weliswaar richtlijnen voor de organi
satie, maar door deze regelgeving en normstelling van hogerhand 
werd het juist voor de hand liggend dat de projectcoördinator zelf 
beslissingen nam over de vormgeving van het project. Vanuit de 
gemeenteraad werden hiervoor immers ook maar weinig sugges
ties gegeven. De projectcoördinator kon zo - als ook de verant
woordelijke wethouder zich onttrok aan zijn sturings- en regiet
aäk - zeer creatief te werk gaan en in een aantal gevallen zullen 
zijn eigen stokpaardjes sterk de nadruk hebben gekregen. Zoals 
bijvoorbeeld de nadruk op het maatschappelijk werk in het kader 
van de trajectbegeleiding. 
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Eindtemum van inburgering 

Een inburgeringstraject kan meerdere eindtermen cq. doelstellin
gen kennen. Dit kan variëren van sociale zelfredzaamheid - in 
staat zijn om zich verstaanbaar te maken en weten waar wàt te 
halen is in de Nederlandse samenleving - tot educatieve zelfred
zaamheid - bij machte zijn om en toegang hebben tot het volgen 
van een gerichte opleiding - en economische, professionele zelf
redzaamheid - in staat zijn voor zichzelf te zorgen middels het 
verrichten van werk op de reguliere arbeidsmarkt. Meestal - en 
zeker formeel - zijn ze alledrie in het geding. De doelstellingen 
houden alle verband met het eerder genoemde belang om zelf
standig in de maatschappij te kunnen functioneren. De belang
rijkste aandachtsgebieden in het inburgeringstraject zijn derhal
ve onderwijs in de Nederlandse taal en maatschappelijke ori
ëntatie, en begeleiding in de sfeer van arbeid en huisvesting. Uit 
mijn onderzoek kwam echter naar voren dat het aspect onderwijs 
verreweg het meest concreet was uitgewerkt. De andere twee as
pecten bleven onderbelicht, waarbij huisvesting zelfs vaak geheel 
buiten de projectopzet viel. Nieuwkomers werden daarvoor ver
wezen naar de reguliere instanties binnen de gemeente. Ener
zijds lijkt dit logisch daar men voor de nieuwkomer geen apart 
zorgcircuit op wilde zetten, maar anderzijds is het vreemd temeer 
daar er nauwelijks samenwerking en ruggespraak met de diverse 
instanties op het gebied van huisvesting en arbeidsbemiddeling 
bestond. Zo bleek het bijvoorbeeld nogal eens moeilijk om vanuit 
het projectbureau tot duidelijke afspraken met het arbeidsbureau 

. te komen voor verdere bemiddeling van de nieuwkomer. Hoewel 
het vinden van arbeid als een soort eindterm van het traject voor 

de nieuwkomer werd gezien, werd hiervoor in concrete zin weinig 
ondernomen. Na de afronding van het onderwijsdeelliep het tra
ject meestal ten einde. 

Het onderwijsdeel bestond in de door mij onderzochte gemeenten 
uit cursussen Nederlands als tweede taal en maatschappij-oriën
tatie. Bij de verdere invulling van het traject kon weer een scala 
aan mogelijkheden worden gevonden. In de gemeente Rotterdam 
kreeg de nieuwkomer voorafgaand aan het onderwijs een intro
ductieprogramma (op Nederland en het verdere traject) aangebo
den. In Amsterdam werd de nieuwkomer daarentegen alleen 
doorverwezen naar de reguliere onderwijs-instellingen. Vanuit 
het Bureau Nieuwkomers werd daar verder niets aangeboden. In 
twee andere gemeenten bleek de projectcoördinator zelfs niet op 

. de hoogte van de verdere invulling van de cursussen zoals die in 
het kader van het project werden aangeboden! 
In veel gevallen werd de invulling van het onderwijs aan de ex
pertise van de onderwijs-instellingen overgelaten. Een probleem 

. daarbij was dat er niet altijd nauwgezette controle en sturing 
vanuit het bureau nieuwkomers mogelijk was. De bepalende fac
tor bij de organisatie van de cursussen leek in de meeste gemeen
ten dan ook de (on-)mogelijkheden van de kant van de onder
wijsinstellingen te zijn. 
Ook in de mate van begeleiding bij het doorlopen van het traject 
bestonden grote verschillen tussen de verschillende gemeenten. 
Dit varieerde van in het geheel geen begeleiding (Amsterdam), 
tot een uitgebreide vorm van 'maatschappelijk werk' (Dordrecht). 
De voornaamste functie van de begeleiding is het bewaken van en 
controle op de deelname aan het traject en het daarmee voorko-
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men van uitval. Door begeleiding kunnen problemen in de voort
gang van het traject tijdig worden gesignaleerd en kan men de 
deelnemer gemotiveerd houden voor deelname. Diverse gemeen
ten signaleerden dat het van groot belang is allochtone trajectbe
geleiders in dienst te hebben. Zij kunnen voor de deelnemers een 
voorbeeldfunctie hebben, maar wekken eveneens eerder vertrou
wen bij de nieuwkomer. 

In de meeste onderzochte gemeenten bestond (nog) geen verplich
ting tot deelname aan het project. Alleen nieuw-

Daarnaast blijkt het moeilijk precies aan te geven hoeveel 
mensen uitvallen gedurende het traject. Een goede begeleiding 
van de deelnemers kan tussentijdse uitval voorkómen en het suc
ces van het project vergroten. Factoren die kunnen bijdragen aan 
succes van het project zijn de mogelijkheid om zowel dag- als 
avondonderwijs aan te bieden, een differentiatie aan te brengen 
naar niveau van onderwijs èn het geven van aparte vrouwencur
sussen. Algemeen wordt erkend dat het bereiken van vrouwen 
onder de nieuwkomers een voornaam probleem vormt. Ver-

klaringen hiervoor worden vooral gezocht in het 
komers met een bijstandsuitkering in Rotterdam 
en Utrecht werden wel verplicht tot meedoen. De 
sanctie bij niet-deelname bestond uit een korting 
op of het gedeeltelijk intrekken van de uitkering. 
Het nut van sanctionering werd door diverse ge
meenten in twijfel getrokken en zij voerden het 
daarom in de eigen opzet ook niet door. Daarnaast 
meende men dat het niet juist is de ene groep 
nieuwkomers (zij die afhankelijk zijn van een bij
standsuitkering) wèl en de andere niet te ver
plichten (omdat de wettelijke basis daarvoor ont
breekt). 

Het is niet 
mogelijk om tot 

niet mógen deelnemen, het ontbreken van goede 
kinderopvang en de veronderstelde onmisbaar
heid van de vrouw bij het uitoefenen van huishou
delijke taken. Hierdoor wordt deelname van vrou
wen aan het traject ernstig bemoeilijkt. een algemeen 

model te komen 
- communicatie en overleg 

dat een 
succesvolle 

aanpak 
garandeert 

Een andere conclusie is dat een aantal knelpun
ten in de organisatie van de projecten voor een 
groot deel terug te voeren zijn op het gebrek aan 
communicatie en heldere afspraken tussen de 
deelnemende instellingen. In een aantal gevallen 
speelt daar ook een competentiestrijd tussen de 

Zoals al eerder gezegd werd vanuit de gemeente-
raad weinig sturing gegeven aan de opzet en de vormgeving van 
het inburgeringsproject. Ook D66-raadsleden zagen voor zichzelf 
op dit terrein geen of slechts een beperkte functie weggelegd. Zij 
bleken de uitvoering over te willen laten aan deskundige derden. 
Er waren grote verschillen in betrokkenheid bij en kennis van het 
project tussen de gemeenteraadsleden. Vooral informatie vanuit 
het projectbureau zelf werd door de meeste lokale politici hoog ge
waardeerd. 
Voorts was het opvallend dat de zelf-organisaties van migranten 
in maar weinig gemeenten een belangrijke rol hadden bij het in
burgeringsbeleid. Ook op het terrein van beleidsontwikkeling was 
dat zo. Als er al contact met hen bestond, bleef deze vaak beperkt 
tot het uitwisselen van informatie vanuit het projectbureau. In 
een aantal gemeenten gaf men aan er bewust voor gekozen te 
hebben de migrantenorganisaties geen actieve rol te laten vervul
len. In andere gemeenten werden tijdgebrek en het bestaan van 
ofwel weinig, ofwel de grote verscheidenheid aan migrantenorga
nisaties, als verklaring voor het niet betrekken in het project ge
noemd. 

Knelpunten voor het inburgeringsbeleid 

Op basis van het voorgaande kan men concluderen dat het niet 
mogelijk is om tot een algemeen model te komen dat een succes
volle aanpak van het opzetten en uitvoeren van een nieuwko
mersproject garandeert. Het is wel mogelijk knelpunten te onder
scheiden en een aantal zijn in dit artikel al terloops aan de orde 
gekomen. Enkele andere problematische aspecten zou ik hier nog 
graag onder de aandacht brengen. 

- beperkt bereik 
Het bereik van de projecten wordt soms als maatstaf voor succes 
aangeduid. Dit blijkt echter een problematisch criterium; alleen 
al vanwege het grote verschil in de keuze van doelgroepen en de 
wijze van werving van de deelne,mers tussen de gemeenten. 

instellingen in mee. Door onduidelijkheden in de 
taakafbakening en de neiging om de eigen expertise te bescher
men, ontstaan al snel fricties tussen de instellingen die diensten 
leveren aan het project nieuwkomers. Hier zou de gemeentepoJi. 
tiek voor meer duidelijkheid en samenwerking kunnen zorgen 
door een regie-functie op zich te nemen. Het gemeentebestuur en 
de gemeenteraad zijn juist in staat om de noodzakelijke dwars
verbanden te leggen en de onderlinge communicatie op gang te 
houden. Zij zijn degenen die het zogenaamde maatschappelijk 
draagvlak voor een gedegen integratiebeleid kunnen bevorderen. 
Hoewel zij ervoor moeten waken dat het niet zo moet zijn dat de 
communicatie alleen nog maar via de bestuurders en de politiek 
verloopt. 

- afstemming tussen gemeenten 
Zoals binnen de gemeente vaak weinig afstemming, overleg en 
samenwerking plaatsvindt, zo lijkt dit ook het geval tussen ge
meenten. Hoewel projectcoördinatoren van een aantal gemeenten 
onderling contact hebben via het 'Transferpunt Opvang Nieuw
komers' (TON), blijft samenwerking meer uitzondering dan regel. 
De verschillen tussen de onderzochte gemeenten zijn natuurlijk 
aanzienlijk. Dit kan gedeeltelijk worden verklaard door de regio
nale verschillen in instroom van nieuwkomers, werkgelegenheid 
en arbeidsmarkt, onderwijsaanbod, huisvestigsmogelijkheden, 
enzovoort. Maar ook op punten als definiëring van inhoud van 
het inburgeringstraject en de eindtermen blijkt er een groot ver
schil en eveneens onduidelijkheid te bestaan. Dit is natuurlijk 
geen goede zaak, aangezien het toch om integratie in de Neder
landse samenleving gaat en niet om een regionale aangelegen
heid. 

- duidelijke richtlijnen 
In diverse gemeenten wordt het door de projectleiders , als wense
lijk gezien dat de Rijksoverheid duidelijke richtlijnen stelt. Door 
bijvoorbeeld het ontbreken van eenduidige criteria aan het onder
wijs, kan de kwaliteit van het aanbod aanzienlijk verschillen. 
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Bovendien bleef het tot voor kort onduidelijk wanneer een deelne
mer uit het onderwijs kon uitstromen, wat tot gevolg had dat cur
sussen 'vol' bleven. Bovendien was niet duidelijk op welk niveau 

de nieuwkomer in vervolgonderwijs-trajecten dan wel arbeidstoe
leiding kon doorstromen. 
Inmiddels zijn er tussen VNG en Rijksoverheid afspraken ge

maakt over de verdere vormgeving, ontwikkeling en financiering 
van de inburgeringstrajecten. Vanaf januari 1996 zal deelname 
aan het traject door de nieuwkomer worden verplicht. In de toe
komst zal nog moeten blijken of deze afspraken op landelijk ni
veau ook tot verbetering van de hier genoemde knelpunten op ge
meentelijk niveau zullen leiden. 

Onbedoelde gevolgen van het inburgeringstraject 

Het accent in de projecten ligt toch met name op het taalonder
wijs. Daarbij is echter geen duidelijkheid over de eisen waaraan 
dit onderwijs moet voldoen en waartoe het moet leiden. Het is 
eveneens de vraag in hoeverre dit de enige onderdelen voor het 
nieuwkomersproject mogen zijn. Met alleen Nederlands komt de 
nieuwkomer misschien een beetje op weg, maar daarmee kan hij 
zich zeker nog niet volledig redden en zich ontwikkelen tot een 
volwaardig burger van onze samenleving. Juist contact met Ne
derlanders lijkt dan ook van groot belang. Als de vervolgtrajecten 
geen uitwerking krijgen, kan het beleid zelfs als onbedoeld effect 
kunnen hebben dat het de nieuwkomers op den duur alleen maar 
bewuster maakt van de eigen minderwaardige situatie. En dan 
bereikt men in feite het tegendeel van integratie, namelijk mili
tante en fanatieke segregatie .• 
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