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"Die Toleranz soilte nur eine
vorubergehende Gesinnung sein;
sie muss zur Anerkennungführen.
Dulden heisst beleidigen ".
Goethe

Voorwoord
Voor u ligt het onderzoeksverslag van het onderzoek naar gemeentelijke projecten in het
kader van integratie nieuwkomers. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het
Wetenschappelijk Bureau van D66. Dit rapport vormt naast stage-opdracht tevens
afstudeeronderzoek voor de studie algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht.
Van september 1994 tot en met februari 1995 heb ik aan het onderzoek gewerkt. In deze
maanden heb ik kennis gemaakt met de vele kanten van zowel stage lopen als ook wetenschappelijk onderzoek doen. Hoewel dit niet altijd even eenvoudig was, betekende het wel
een grote uitdaging die ik graag heb willen aanpakken.
Het onderwerp van dit onderzoek ligt op het snijvlak van (overheids-) beleid, politiek,
maar zeker ook dagelijkse praktijk. Deze drie aspecten zijn mij in de loop van de tijd
steeds meer gaan boeien. ik heb het onderzoek dan ook met veel genoegen uitgevoerd.
Op deze plaats wil ik Prof. Dr. H. Entzinger danken voor zijn begeleiding bij het
onderzoek. ik waardeer de door hem geïnvesteerde tijd in gesprekken en het lezen van
concepten. Daarnaast ook dank aan drs. C. de Vries die tijd heeft weten te vinden om
praktische aanwijzingen en kritiek te geven. Dit geldt eveneens voor de leden van de
projectgroep integratiebeleid.
Tenslotte wil ik iedereen die meegewerkt heeft in de gemeenten en alle anderen die op
enige wijze bij het onderzoek betrokken waren, hartelijk bedanken dat zij bereid waren mij
te helpen bij de totstandkoming van dit rapport.

Helga de Valk
Utrecht, februari 1995

N.B. Om de leesbaarheid van dit rapport te bevorderen is het geschreven in de mannelijke
persoonsvorm. Uiteraard kan overal waar 'hij' of 'zijn' staat, ook 'zij' en 'haar' gelezen
worden.

Samenvatting

Het rijksoverheidsbeleid is de afgelopen jaren steeds meer verschoven van curatief naar
preventief. Het nieuwkomersbeleid kan dan ook in het kader van deze verandering worden
gezien. Een eensluidende definitie van het begrip 'nieuwkomer' is echter niet te geven.
Meestal gaat het om mensen die zich in het kader van gezinshereniging en gezinsvorming,
permanent in Nederland vestigen. In veel gevallen worden ook andere verblijfsgerechtigden al onder het begrip gevat. Deze nieuwkomers zouden in principe nog niet langer dan
één jaar in Nederland verblijven en achttien jaar of ouder zijn. Tot nu toe vallen asielzoekers meestal niet onder de doelgroep van de nieuwkomersprojecten.
In dit onderzoek is gekeken naar de projecten ter bevordering van de integratie van
nieuwkomers in de gemeenten. In het kader van decentralisatie van het rijksbeleid zijn de
gemeenten namelijk degene die uitvoering geven aan de nieuwkomersprojecten.
In de wetenschappelijke theorievorming worden de velden onderwijs, arbeid en huisvesting
als de meest essentiële beschouwd bij het voldoende integreren in de maatschappij. Op
basis hiervan mag verondersteld worden dat de projecten zich met name op deze gebieden
richten ten einde de beoogde integratie te verwezenlijken. Doelstelling van de projecten is
om achterstand te voorkomen en de nieuwkomer volwaardig deel te laten nemen aan de
maatschappij. Dit doel moet gezien worden in het kader van het preventieve beleid dat de
rijksoverheid wil voeren. Het nieuwkomersbeleid wordt feitelijk door de gemeenten
uitgevoerd. Tot nu toe gebeurt dat vrijwel altijd in de vorm van een 'project integratie
nieuwkomers'. Nadeel van deze organisatievorm is wel dat er vaak onduidelijkheid bestaat
over voortzetting van de financiering en daarmee ook over de continuiteit van de samenwerking met allerlei instanties in de gemeente. In één van de onderzochte gemeenten is het
dan ook een structureel beleidselement geworden.
De tien gemeenten met het grootste aantal nieuwkomers in 1992 (volgens de CBS cijfers)
zijn geselecteerd om aan het onderzoek deel te nemen. Een nadeel van deze selectie is dat
geen kleine gemeenten in het onderzoek betrokken zijn. Hier staat tegenover dat in deze
kleine gemeenten nog nauwelijks sprake is van draaiende projecten 'integratie nieuwkomers'. In veel gevallen bevindt men zich daar in de fase van oriëntatie op of het opzetten
van dergelijk beleid. Het voordeel van de kleine onderzoeksgroep is bovendien dat het
mogelijk wordt om nader op de plaatselijke situatie in te gaan.
Voor het verzamelen van informatie heb ik met de projectcoördinatoren en de D66raadsleden (met nieuwkomersbeleid in portefeuille) in alle betrokken gemeenten een
interview gehouden.
In alle gevallen bestaat er één Bureau Nieuwkomers in de gemeente. Dit is in acht
gemeenten ondergebracht bij een gemeentelijke instantie, die zich bezighoudt met de
uitvoering van het nieuwkomersproject. In de gemeenten Apeldoorn en Tilburg is het
Bureau ondergebracht in een stichting. De projecten zijn grotendeels resultaat van een
ambtelijk initiatief. Particuliere initiatieven en eigen organisaties van migranten spelen in
de opzet en uitvoering van de projecten nauwelijks een rol. Ook de raadsleden geven aan
dat zij vooral een controlerende taak hebben. Een aantal van hen geeft ook aan dat zij
sturing vanuit de gemeenteraad bij het project niet mogelijk dan wel wenselijk achtten.
Wanneer het Bureau Nieuwkomers zelf meer voorlichting organiseert, voor bijvoorbeeld de
lokale politiek, is daar wel interesse voor.

Rapportage vanuit het project lijkt de betrokkenheid ten goede te komen.
De doelgroep van het project integratie nieuwkomers is, ondanks een bestaande definitie
van het Ministerie van VWS, divers. Dit verschil bestaat zowel ten aanzien van de
nationaliteiten als ten aanzien van de leeftijd van de nieuwkomers die in aanmerking
komen voor deelname. Daarnaast worden in een aantal gemeenten statushouders en
asielzoekers wel mee genomen bij het project terwijl dit in andere gemeenten niet het
geval is. Het verschil in doelgroep bepaalt voor een belangrijk deel ook de invulling van
het traject, de uitval en de mogelijkheden om de nieuwkomer te verplichten aan het project
deel te nemen.
De gegevens omtrent de nieuwkomers in de gemeente krijgen de Bureaus van Burgerzaken
of de Vreemdelingendienst door. De nieuwkomer wordt in aansluiting daarop uitgenodigd
voor een bezoek aan het bureau nieuwkomers. Deze werving van de nieuwkomer kan door
middel van een brief plaatsvinden, maar in een aantal gemeenten wordt dit ook intensiever
georganiseerd. Wanneer het Bureau bekender is, melden zich ook steeds meer nieuwkomers spontaan.
Tijdens de eerste ontmoeting op het bureau nieuwkomers, wordt in iedere gemeente een
intake-gesprek gehouden met de nieuwkomer. De trajectbegeleider die deze intake doet,
gaat samen met de nieuwkomer na wat de wensen en mogelijkheden van de nieuwkomer
zijn. Dit betekent dat, wanneer de nieuwkomer inderdaad tot de doelgroep behoort en hulp
nodig heeft bij het vinden van de weg in de Nederlandse samenleving, er een traject met
hem wordt opgesteld.
Dit 'traject' kan een aantal einddoelen hebben. Deze kunnen variëren van 'sociale
zelfredzaamheid' (volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij) tot 'professionele
zelfredzaamheid' (vinden van werk). Om het individuele doel te bereiken volgt de
nieuwkomer in ieder geval een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) zowel als een
cursus maatschappij oriëntatie (MO).
Afhankelijk van de doelstelling van het Bureau Nieuwkomers kan het traject nog meer
elementen omvatten. De nieuwkomer wordt tijdens het doorlopen van het traject in ieder
geval begeleid. De intensiteit kan daarbij verschillend zijn: van intensieve trajectbegeleiding tot trajectbewaking.
In de meeste gevallen is deelname aan het project niet verplicht voor de nieuwkomer.
Alleen zij die een uitkering ontvangen, worden in een aantal gevallen wel verplicht. Als
sanctie voor niet deelname wordt daarbij vaak de korting op de uitkering gehanteerd.
Het individuele traject van de nieuwkomer kan op verschillende momenten worden
afgesloten (bijvoorbeeld wanneer het doel bereikt is, wanneer de tijd dat begeleiding
verzorgd wordt verstreken is).
De cursussen NT2 en MO worden verzorgd door de reguliere educatieve instellingen. De
invulling van deze cursussen is zeer divers. Dit is vooral te wijten aan het ontbreken van
duidelijke richtlijnen en eindtermen voor de organisatie van het onderwijs. Vooral bij de
cursus MO bestaat er onduidelijkheid over de wijze waarop dit georganiseerd moet
worden. De projecten (in de meeste gevallen de educatieve instellingen die dit onderdeel
verzorgen) hebben hier alien een andere invulling aan gegeven. Dit verschilt van een
theoretische les tot het bezoeken van instellingen in de gemeente.
Het ontbreken van dergelijke landelijke richtlijnen wordt in veel onderzochte gemeenten
als probleem ervaren. Dit maakt het namelijk onmogelijk om echte eisen te stellen aan de
kwaliteit van het onderwijs. Bovendien lopen de cursussen in een aantal gemeenten

langzaam vol omdat de deelnemers niet uitstromen. Wachtlijsten bij de educatieve
instellingen worden in vijf gemeenten voorkomen door de nieuwkomer voorrang te geven
bij het onderwijs. In alle gemeenten zijn de afgelopen tijd ook extra middelen ingezet om
het aanbod van cursussen te vergroten.
Naast onderwijs richten de meeste projecten zich daarnaast op arbeid. Veel trajecten
hebben als einddoel het vinden van werk. In de praktijk blijkt dit echter moeilijk te
realiseren. De projecten kunnen de nieuwkomer, ook na het doorlopen van het traject, geen
baan in het vooruitzicht stellen. In de meeste gemeenten werkt het Bureau Nieuwkomers
samen met het RBA. Dit RBA neemt de nieuwkomer na de afronding van het traject bij
het nieuwkomersproject, verder op in de reguliere begeleiding. Zij kunnen de nieuwkomer
echter lang niet altijd bemiddelen. De doorstroom naar arbeid blijft problematisch.
Opvallend is dat de nieuwkomersprojecten geen contacten met het bedrijfsleven hebben
over dit soort zaken.
Het derde element van integratie zou huisvesting zijn. De projecten zien dit niet als hun
werkterrein en taak. Indien nodig kunnen ze wel allemaal doorverwijzen naar de betreffende instantie. Deze werkwijze sluit aan bij het idee om bij de nieuwkomersprojecten zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de reguliere instellingen en geen eigen zorgcircuit te ontwikkelen.
Zoals uit bovenstaande blijkt zijn er bij de organisatie van het project diverse instanties
betrokken. Om het project succesvol te laten verlopen is het maken van duidelijke werkafspraken van groot belang. Het maken van deze afspraken blijkt in eerste instantie vaak
moeilijk omdat al snel een competentiestrijd ontstaat tussen de betrokkenen. Ook wanneer
het project loopt is communicatie van groot belang om het project inderdaad effectief te
laten verlopen. Organisatiemodellen die in iedere situatie succesvol zijn komen niet uit dit
onderzoek naar voren. Het hebben van heldere richtlijnen en eisen met daarnaast duidelijke
afspraken over de uitvoering zijn van het grootste belang. Het project moet door alle
betrokkenen en de politiek (uit-)gedragen worden om tot een succes te worden.
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Integreren in Nederland

Hoofdstuk 1 Inleiding
Het thema van dit onderzoek is het gemeentelijk integratiebeleid met betrekking tot
nieuwkomende migranten. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in opdracht van de
Stichting Wetenschappelijk Bureau van D66. De vraag van hen was om in kaart te brengen
welke projecten er in gemeenten bestaan en ontwikkeld worden met betrekking tot de
integratie van nieuwkomers. Het onderzoek ligt in het verlengde van het rapport 'In goede
banen' (SWB 1993) en de 'Beleidsopvolging minderhedendebat' (Van der Zwan en
Entzinger 1994). Eerstgenoemd rapport plaatst migratie meer in een internationaal,
algemeen kader, terwijl het tweede een voorstel voor nieuw te voeren nationaal beleid
geeft. In het vacuüm tussen deze beide zit het huidige gevoerde nationaal en gemeentelijk
beleid. Het is van groot belang om eens een duidelijk beeld te krijgen welke initiatieven er
zoal in de diverse gemeenten zijn en op welke wijze deze verlopen. Uit deze inventarisatie
kunnen mogelijk nieuwe ideeën voor andere gemeenten voortvloeien. Eveneens kunnen de
voor- en nadelen van bepaalde projecten bezien worden ook in het kader van toekomstig
beleid door zowel de rijksoverheid als de gemeenten.
Aangezien het onmogelijk is om, in het korte tijdsbestek dat voor het onderzoek staat, een
volledige effectiviteitsanalyse van bepaalde projecten wetenschappelijk verantwoord op te
zetten, heb ik er de voorkeur aan gegeven het onderzoek met name te richten op succes en
faalfactoren van de bestaande integratieprojecten. Allereerst is het van belang om de
probleemstelling van het onderzoek te presenteren zodat de plaats van het onderzoek
bepaald kan worden. Deze probleemstelling en de onderzoeksvragen zullen in hoofdstuk 2
beschreven worden. Hierop aansluitend is het belangrijk om het onderzoek te kunnen
plaatsen tegen een theoretische achtergrond. In hoofdstuk 3 volgt dan ook een theoretisch
kader en wordt het beleid, zoals dat tot op heden in Nederland gevoerd wordt, behandeld.
Vervolgens kan in hoofdstuk 4 en 5 overgegaan worden tot de beschrijving van de opzet
van en de deelnemers aan het onderzoek.
Na deze vrij algemeen theoretische hoofdstukken volgt het meer praktische deel. De
onderzochte gemeentelijke projecten worden aan de hand van de onderzoeksvragen
beschreven. Hiermee wordt het maken van vergelijkingen mogelijk. Bovendien zullen de
opvallende resultaten gepresenteerd worden. Tenslotte zullen de eindconclusies van het
onderzoek beschreven worden. Het 'praktische deel' is te vinden in de hoofdstukken 6, 7
en 8. Om alles nog eens kort en duidelijk weer te geven, is er in het onderzoeksverslag
ook een samenvatting opgenomen.
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Hoofdstuk 2 Probleemstelling
2.1 Formulering van de probleemstelling
Alvorens tot een onderzoeksopzet te komen zullen de probleemstelling en een aantal
begrippen duidelijk geformuleerd moeten worden. De probleemstelling die aanvankelijk
geformuleerd was, is in de loop van het onderzoek een aantal keren bijgesteld. De
definitieve probleemstelling kan nu als volgt geformuleerd worden:
Welke projecten ter bevordering van de integratie van nieuwkomers bestaan er in een
aantal gemeenten in Nederland?
Hoe zijn deze projecten georganiseerd en welke knelpunten komen er aan het licht?
Welke verschillen en overeenkomsten zijn er te signaleren bij de projecten integratie
nieuwkomers?
In hoeverre is het nieuwkomersbeleid te relateren aan het veranderende denken over de
verzorgingsstaat?

2.2

Formulering van de onderzoeksvragen

Uitgaande van deze algemene probleemstellingen en het in de inleiding van dit stuk
geschetste doel van het onderzoek kunnen de volgende meer specifieke onderzoeksvragen
worden geformuleerd:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zijn de integratieprojecten onder te brengen bij één van de deelgebieden arbeid,
onderwijs en huisvesting?
Welke instanties zijn betrokken bij deze projecten voor nieuwkomende allochtonen
in de diverse gemeenten en hoe werken zij samen?
Worden zelfhulporganisaties van de migranten en particuliere initiatieven betrokken
bij de projecten?
Wat is het feitelijk verloop van de projecten?
Waar doen zich knelpunten voor bij het organiseren van integratieprojecten voor
nieuwkomers?
Welke factoren zijn van invloed op het succes of falen van een project?
Welke doelstellingen en doelgroep formuleren de gemeenten voor de projecten?
(komt dit overeen met de landelijke definitie?)
Hoe vindt de besluitvorming over de projecten plaats?
Welke rol speelt of kan de gemeenteraad spelen bij de projecten? (hoe is de
bestuurlijke relatie?)
Worden bepaalde modellen zichtbaar, volgens welke de projecten worden opgezet
in de in het onderzoek betrokken gemeenten?

9

Integreren in Nederland
2.3 Verantwoording van de probleemstelling
Een eerste punt dat hier onder de aandacht gebracht moet worden, is de keuze om juist het
nieuwkomersbeleid te gaan onderzoeken. Er zijn een aantal redenen voor deze keuze te
geven. De eerste reden is de toenemende aandacht en problematisering van deze groep
allochtonen door de rijksoverheid en de samenleving.
Een tweede hierop aansluitende reden is de discussie die er met het verschijnen van het
rapport van Entzinger/ van der Zwan ontstaan is over het verplicht stellen van een
'inburgeringstraj ect'. In het regeerakkoord van het kabinet Kok zijn deze zogenaamde inburgeringscontracten opgenomen als één van de doelstellingen voor beleid in de komende
jaren. Er bestaat echter nog geen duidelijkheid over de wijze waarop deze 'contracten'
ingevuld en uitgevoerd zouden moeten worden.
Als derde kan opgemerkt worden dat zich een verschuiving voordoet in het rijksoverheidsbeleid. Dit beleid is de afgelopen jaren verschoven van curatief naar preventief. Daarnaast
bestaat in dezelfde periode de tendens om de uitvoering van het beleid te decentraliseren.
In dit kader is het van belang de nieuwkomers en het voor hen gevoerde beleid eens nader
te bestuderen. Het voorgaande wil dus niet zeggen dat activiteiten voor andere groepen
migranten van minder belang zijn, maar om ook wat betreft de hoeveelheid materiaal
enigszins een beperking te maken is hier de nieuwkomer centraal gesteld.
Het accent in dit onderzoek ligt dus duidelijk op het beleid en de vragen die bestaan bij
het openbaar bestuur. Vandaar dat de beleving van de nieuwkomer zèlf in de integratieprojecten, in dit onderzoek buiten beschouwing zal blijven. Het perspectief van de bestuurder
staat in dit onderzoek centraal. Daarnaast wordt wel bekeken in hoeverre organisaties van
migranten, maar ook particuliere initiatieven betrokken worden bij de projecten voor
nieuwkomers in de gemeenten.
Aangezien het meten van effectiviteit van de projecten een methode vereist, die in de tijd
waarbinnen het onderzoek afgerond moet worden niet te realiseren is, heb ik ervoor
gekozen om het verloop van de projecten in kaart te brengen. In het onderzoek zal
bovendien aan de orde komen welke aanpak succesvol lijkt te zijn en welke factoren juist
dit succes dan wel falen veroorzaken.
Een tweede accent wordt in het onderzoek gelegd op het analyseren van de opzet en
werkwijze van het project en het achterliggende beleid. Het gaat dan met name om de
vraag of een aantal modellen te onderscheiden is in de opzet van nieuwkomersprojecten.
Bovendien zal bekeken worden in hoeverre het nieuwkomersbeleid te relateren is aan
ontwikkelingen in de verzorgingsstaat.
Een belangrijk punt in het onderzoek is, dat er een onderscheid moet worden gemaakt
tussen mening/argument van een individueel persoon en die van de instantie waar deze
persoon werkzaam is. Het is niet altijd eenvoudig deze beide strikt te scheiden. In de opzet
van de vragenlijst en het interview, heb ik geprobeerd dit zoveel mogelijk te ondervangen.
In de methodologische hoofdstukken zal ik hier nog verder op ingaan.
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2.4 Explicitering van begrippen uit de onderzoeksvragen en eerste theoretisering
In de probleemstelling wordt een aantal begrippen genoemd die een nadere verduidelijking
behoeven. In deze paragraaf zullen deze begrippen zo helder mogelijk geformuleerd
worden. Daarnaast kan dit ook de aanzet zijn voor het theoretisch kader bij het onderzoek.
Het gehele onderzoek richt zich, zoals gezegd, in eerste instantie op de nieuwkomers en
het voor hen gevoerde beleid. De gemeenten geven het beleid ten aanzien van nieuwkomers veelal gestalte in de vorm van een project. Onder een project wil ik hier verstaan:
een bepaalde manier om beleid door te voeren en daarmee de doelstellingen van dat beleid
te verwezenlijken. Een project vormt een afgerond plan van aanpak om een bepaald
maatschappelijk probleem op te lossen. De resultaten of uitkomsten van een project
worden meestal weergegeven in de vorm van een rapport. Een project wordt daarmee een
afgerond geheel, bestaande uit een aantal fasen. Het beleid dat in een project uitgevoerd
wordt, heeft altijd een bepaalde doelgroep voor ogen. In dit geval zijn dat de nieuwkomers.
Onder nieuwkomers worden allochtonen verstaan, die zich nieuw in Nederland melden,
alsmede degenen die nog niet langer dan drie jaar in Nederland verblijven (van der Zwan
en Entzinger 1994 p. 3). Volgens de definitie die de overheid hanteert gaat het om
"immigranten van 18 jaar en ouder, die zich legaal en niet langer dan één jaar in Nederland bevinden en die in principe permanent in Nederland zullen verblijven" (Ministerie van
Binnenlandse Zaken 1992). Aan deze definitie wordt in een aantal gevallen nog toegevoegd dat het moet gaan om immigranten die een verhoogd risico lopen om in een
achterstandssituatie te geraken (Komalijnslijper 1991 pp. 9-11; Kuys 1993 p. 15). Een
eenduidige definitie van nieuwkomers is, zoals uit bovenstaande blijkt, moeilijk te geven.
Er zijn bij verschillende instanties meerdere definities gangbaar. Dit komt de eenduidigheid
in veel gevallen niet ten goede. ik heb voor het onderzoek niet één definitie gekozen. ik
heb daarentegen juist geprobeerd te inventariseren welke verschillen in definitie er
blijkbaar bestaan en welke gevolgen dit heeft (kan hebben) in de praktijk. In paragraaf 3.1
wordt op het begrip nieuwkomer en het beleid ten aanzien van deze groep nog nader
ingegaan.

Integratie
Ook het begrip integratie, zoals genoemd in de probleemstelling, moet nader toegelicht
worden. Er zijn in de literatuur verschillende definities van integratie gangbaar, die alle
een of ander aspect meer benadrukken. Hieronder zullen een aantal benaderingen aan de
orde komen. Bovendien zal Ik de voor het onderzoek gehanteerde definitie formuleren.
Eén van de mogelijkheden is om integratie of 'geïntegreerdheid' als een middenpositie
tussen assimilatie en pluralisme te definiëren. Bij assimilatie moet de nieuwkomende groep
zich volledig aanpassen aan de dominante cultuur. Er is daarbij geen of weinig ruimte voor
eigenheid. In het geval van pluralisme leven diverse groepen met een eigen cultuur als het
ware naast elkaar in de maatschappij. Bij integratie tenslotte behouden de groepsleden wel
5
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een zekere eigen identiteit, maar daarnaast nemen zij wel zoveel mogelijk deel aan de
samenleving (Entzinger en Stijnen 1990 p. 249).
Een tweede onderscheiding is die tussen de structurele en de culturele dimensie van
integratiebeleid. De culturele dimensie heeft met name betrekking op "het op elkaar
afstemmen van gedragingen, waarden en voorkeuren door de leden van verschillende
etnische groepen". Bij de structurele dimensie gaat het om de aansluiting van allochtonen
bij de instituties van de ontvangende samenleving (WRR 1989 p. 63). Het overheidsbeleid
blijkt zich met name te richten op deze structurele dimensie van integratie. Het doel van
het minderhedenbeleid is namelijk het tegengaan van achterstand. Door het verbeteren van
de deelname van allochtonen aan belangrijke maatschappelijke instituties, zoals arbeid en
onderwijs, zou een gelijkwaardige positie bereikt kunnen worden. Met integratie wordt dus
niet alleen een eindtoestand aangeduid, maar juist ook een proces. Tijdens dit proces
moeten de voorwaarden worden gecreëerd, om de eindtoestand te bereiken (Sociaal en
Cultureel Planbureau 1993).
Een derde mogelijke omschrijving wordt gegeven door E.E. Cashmore (1984). Integratie is
"the process whereby a group with a distinct culture (including religion) both adapts to and
is accepted by a larger group without being forced to change it's culture and associated
practices in favour of those of the majority". In deze definitie wordt dus sterk de nadruk
gelegd op de culturele dimensie van integratie. Aangezien dit punt in het onderzoek niet
op de voorgrond staat, wil ik deze definitie hier ter zijde laten.
Een vierde definitie wordt voorgesteld door Merens en Veenman (1992). Zij onderscheiden
aan het begrip integratie een participatie- en een oriëntatie- aspect. Participatie van het
individu kan daarbij zowel formeel als informeel zijn. Het eerste heeft betrekking op de
deelname aan maatschappelijke instituties als arbeid en onderwijs. Informele participatie
heeft betrekking op het sociale leven.
Daarnaast wordt er door Merens en Veenman nog een oriëntatie aspect onderscheiden. Dit
tweede aspect heeft betrekking op de houding ten aanzien van deelname aan de ontvangende samenleving. Het omvat de oriëntatie op de waarden en normen van de maatschappij.
Deze twee aspecten (participatie en oriëntatie) van het integratieproces zouden onafhankelijk van elkaar zijn. Deze beide zijden van integratieproces zijn eigenlijk te vergelijken met
de hierboven genoemde structurele (participatie) en de culturele dimensie (oriëntatie) van
integratie. Integratie wordt in déze definitie echter volledig op het niveau van het individu
betrokken. Bovendien wordt integratie als iets van het individu uit de allochtone groep
gezien. Omdat in het onderzoek ook de reactie vanuit de ontvangende maatschappij van
belang is, lijkt deze definitie hier niet goed bruikbaar. Het onderzoek richt zich ook vooral
op het overheidsbeleid. Het is daarom duidelijker om aan te sluiten bij de gehanteerde
definities.
Sinds het verschijnen van het WRR rapport 'Allochtonenbeleid' is er in het overheidsbeleid een verschuiving van de culturele naar de structurele dimensie van integratie zichtbaar.
Aangezien het rjksoverheidsbeleid dus met name gericht is op structurele integratie, zal ik
mij in dit onderzoek in de eerste plaats richten op deze benadering van het integratie.
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De definitie zoals die door de Minister van Binnenlandse Zaken in het maatschappelijk
debat integratie naar voren werd gebracht, luidt als volgt: integratie is het proces dat
mensen en bevolkingsgroepen volwaardig aan de samenleving laat deelnemen (brief van de
minister van Binnenlandse Zaken aan de voorzitter van de Tweede Kamer 27-3-1992).
Deze definitie sluit aan bij de verschillende elementen zoals die in de hiervoor behandelde
definities gegeven zijn.
Naast deze meer bestuurlijke visie is er ook nog een andere benadering van integratie van
belang voor het onderzoek. Het gaat dan vooral om het betrekken van zowel de allochtoon
als de ontvangende samenleving bij het proces van integratie. Hierbij zal de definitie van
Entzinger (1990) als uitgangspunt dienen, aangezien deze beide elementen omvat.
Uitgangspunt vormt het idee dat integratie een tweezijdig proces is: aan de ene kant gaat
het om het aanpassen van de allochtoon aan de ontvangende samenleving en aan de andere
kant het aanpassen en accepteren van de allochtoon door de ontvangende samenleving (wat
betekent integratie met behoud van eigen identiteit).

Terreinen van integratie
Een aantal zaken is van wezenlijk belang bij het komen tot integratie. Het gaat dan met
name om drie terreinen, die interessant blijken te zijn namelijk arbeid, scholing en
huisvesting.
Er kunnen natuurlijk nog veel meer zaken van invloed zijn op het integratieproces, zoals
rechtspositie en discriminatie van allochtonen. Deze zijn in dit onderzoek minder belangrijk omdat ik me hier hoofdzakelijk wil richten op de diensten, die gemeenten leveren om
de nieuwkomer in Nederland op weg te helpen. Dit zou gezien kunnen worden als arrangement van de verzorgingsstaat dat bijdraagt aan integratie. Veel aspecten van integratie
hebben echter betrekking op voorlichting en juridische aspecten van het verblijf van de
nieuwkomer. Arbeid, scholing en huisvesting zouden de punten zijn waarop de verzorgingsstaat invloed kan uitoefenen.
In de literatuur worden zij vaak in deze volgorde behandeld. Deze drie terreinen van
integratie kennen een onderling verband, zodat ook moeilijk aan te geven is welke als
eerste of laatste komt. Het is wel van belang om ze afzonderlijk te behandelen, aangezien
ze verschillende elementen van het beleid raken.
Deze drie terreinen met betrekking tot integratie wil ik hier afzonderlijk bespreken aan de
hand van literatuur op dit gebied. Het beleid op deze terreinen zal in hoofdstuk 3 verder
uitgewerkt worden. Hier wordt slechts de relatie met integratie en daarmee het belang van
deze punten voor het onderzoek aangegeven.

Arbeid
De deelname aan arbeid is één van de belangrijkste manieren voor allochtonen om in de
ontvangende maatschappij te kunnen integreren. Van groot belang hierbij is, dat er sprake
is van doorstroming op de arbeidsmarkt, waardoor het voor mensen mogelijk wordt, om
een hogere sociale positie te bereiken (Engbersen 1994a pp. 13-16). Arbeid en onderwijs
fi
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hangen overigens nauw samen. De aansluiting van onderwijs op arbeid is voor de
integratie dan ook van groot belang (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1993b).
Door arbeid wordt een inkomen verworven, waardoor in de eigen behoefte voorzien kan
worden en er geen afhankelijkheid van de overheid ontstaat. Arbeid heeft zowel inhoudelijke betekenis als sociaal nut. Bovendien wordt door arbeid status en aanzien verworven.
Deze beide zaken gelden voor iedere burger, dus ook voor de nieuwkomer (Beck 1986
pp. 143-151, 311-323).
Door het niét deelnemen aan arbeid kan daarentegen sociaal isolement en marginalisering
optreden. Wanneer deze uitsluiting meer structureel wordt kan mogelijkerwijs een soort
onderklasse ontstaan, hetgeen negatieve gevolgen zou kunnen hebben op de inter-etnische
verhoudingen in de maatschappij. Juist het arbeidsproces is het punt waar nieuwkomers en
gevestigden in de maatschappij met elkaar in contact kunnen komen. Daar ligt dan ook een
belangrijk aanzetpunt om te komen tot wederzijdse acceptatie van allochtonen en autochtonen. Dit kan de integratie van nieuwkomers ten goede komen.
Aangezien er in het beleid van de rijksoverheid steeds meer de nadruk komt te liggen op
preventieve (en niet op curatieve) opvang, wordt juist het integreren van minderheden op
de arbeidsmarkt als een belangrijk punt gezien (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1994a
pp. 39-43). De doelstellingen voor de integratie van migranten, zoals die geformuleerd zijn
in het 'Allochtonenbeleid', wil de rijksoverheid met name realiseren via arbeidsmarkt en
onderwijs (Muus 1994 pp. 17-19). Het beleid met betrekking tot de nieuwkomers is gericht
op zelfredzaamheid en het zelf verwerven van een plaats in de Nederlandse maatschappij.
Daarnaast is het beleid gericht op het verbeteren van de sociaal economische positie van
migranten teneinde marginalisering te voorkomen. Het hebben van arbeid is, zoals uit
bovenstaande blijkt, één van de wegen waarlangs deze doelstelling bereikt kan worden
(Ministerie van WVC e.a. 1994 p. 5; Sociaal en Cultureel Planbureau 1993 p. 55;
Kornalijnslijper 1991).

Onderwijs en scholing
Scholing is eveneens een belangrijk integratiemechanisme, daar het bij het ontbreken ervan
de toegang tot een maatschappelijk veld in een vroeg stadium kan blokkeren (Hartog en
Teulings 1994 p. 22). Dit geldt natuurlijk niet alleen voor allochtonen. Ook voor autochtonen bepaalt onderwijs en scholing voor een belangrijk deel de beroepsmogelijkheden en
arbeidsloopbaan. Dit is vervolgens weer mede van invloed op de sociaal-economische
positie, die de persoon in de maatschappij in zal nemen. De mate van sociale mobiliteit
hangt dan ook eveneens samen met de gevolgde opleiding en scholing.
Voor de nieuwkomer betekent onderwijs meestal allereerst taalonderwijs. In veel gevallen
wordt dit onderwijs gekoppeld aan het kennis maken met de Nederlandse maatschappij in
de vorm van maatschappelijke oriëntatie. Door het leren van de taal van het land waar de
allochtoon verblijft, wordt bijgedragen aan de mogelijkheid om zichzelf te kunnen redden.
Een goede kennis van de taal is van groot belang om met medeburgers te kunnen communiceren. Daarnaast is het van belang bij het volgen van verdere scholing en opleiding of
om überhaupt aan de slag te kunnen (Entzinger en Stijnen 1990 pp. 87-88, 141-168).
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Geen enkel onderwijsprogramma zal echter een gegarandeerd succes bieden onder alle
omstandigheden (Hartog en Teulings 1994 p. 23). Er bestaat een veelheid aan factoren, die
van invloed zijn op het welslagen van scholing en opleiding. In dit onderzoek zal de
nadruk liggen op de aanbodzijde van onderwijs/scholing en de beleidszaken, die daarbij
meespelen.

Huisvesting
Dit aspect is, meer dan de andere twee, een soort uitgangspositie voor integratie. Aangezien het bij nieuwkomers tot voor kort in de meeste gevallen ging om gezinsherenigers en
gezinsvormers, was huisvesting vaak al geregeld. Aanvullende eisen voor toelating tot
Nederland zijn namelijk dat inkomen en huisvesting gegarandeerd zijn. Hiermee wordt de
allochtoon zelf verantwoordelijk voor het organiseren van huisvesting. De aard van de
migratie bepaalt dus voor een deel al de huisvestingssituatie van de nieuwkomer in
Nederland. Bovendien hangt de huisvesting samen met leeftijd en sociaal economische
positie.
De huisvesting van migranten wordt wel als een graadmeter voor de mate van integratie
gehanteerd (Sociaal en Cultureel Planbureau 1993). Het spreidingsbeleid van gemeenten
zou dan ook een belangrijke component in het integratieproces kunnen zijn. Het staat
echter ter discussie of een dergelijk beleid wenselijk is. De laatste jaren wordt er steeds
meer vanuit gegaan dat door het gemengd wonen met autochtonen, de nieuwkomers sneller
hun plaats in de Nederlandse samenleving vinden. Hiermee zou gettovorming voorkomen
kunnen worden. Concentraties van etnische minderheden worden door gemeentebestuurders, verhuurders en bewoners steeds meer als een probleem ervaren. Regionalisering van
de woningverdeling zou mogelijk bij kunnen dragen aan het oplossen van het probleem
van concentraties van allochtonen in bepaalde wijken (Ministerie van Binnenlandse
Zaken 1994a).
Het ontstaan van getto's impliceert het ontstaan van een marginale groep in de samenleving. Hiermee nemen raciale spanningen toe en kan er een etnische onderklasse gevormd
worden. Dit zal niet bevorderlijk zijn voor de integratie van nieuwkomers in de ontvangende samenleving (Sociaal en Cultureel Planbureau 1993). Een plaatsingsbeleid zonder
rekening te houden met de individuele woonwensen biedt echter ook geen uitkomst. De
oplossing denkt de rijksoverheid nu te moeten zoeken in het toegankelijk maken van
wijken voor allen. Daarbij zou de gemeente woningen moeten toewijzen op basis van
leeftijd en gezinssamenstelling. Door de andere demografische opbouw en gezinssamenstelling hebben minderheden veelal andere wensen, dan waarin voorzien wordt bij de
goedkope woningmarkt. Een aantal migranten komt wat betreft kwaliteit van de woning
toch aan de 'onderkant' van de woningmarkt terecht. Minderheden blijken dan ook in
gemiddeld kleinere en kwalitatief slechtere woningen gehuisvest te zijn dan de rest van de
bevolking (Van Dugteren 1993 pp. 83-120).
De nieuwkomers leggen vooral een druk op de 'grootstedelijke' woningmarkt omdat zij
daar geconcentreerd blijken te zijn (Sociaal en Cultureel Planbureau 1993 p. 78). Lange
tijd bestond vrijwel geen verschil in geografische vestigingspatroon met migranten die al
langer in Nederland woonden. Dit is te verklaren uit de aard van de migratie.
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Door de verandering van de migratie in de jaren '80-'90 (steeds meer gezinshereniging),
komt de huisvestingspositie van minderheden steeds meer overeen met autochtonen.
Inmiddels lijkt er door een afname van het aantal gezinsherenigers en gezinsvormers en
daarnaast een toename van het aantal statushouders, een verandering in deze situatie op te
zijn getreden. Gemeenten moeten nu grotere groepen statushouders opnemen in ROA
woningen. Migranten blijken echter nog steeds grotendeels te wonen in steden en binnen
een beperkt aantal buurten, met name de oude volkswijken in de steden (Aalberts 1994
pp. 31-32).
De speciale positie, die etnische minderheden hebben, wordt vooral bepaald door het lage
inkomen. Een groot deel van de etnische minderheden is, voor zowel inkomen als
huisvesting van de overheid afhankelijk. Daarmee maken zij, evenals Nederlanders met een
dergelijke sociaal-economische positie, deel uit van de doelgroep van het volkshuisvestingsbeleid. Hier valt dus een duidelijk verband waar te nemen tussen huisvesting en
arbeid. Arbeid bepaalt namelijk voor een groot gedeelte de sociaal-economische positie
(Van Dugteren 1993).
Een mogelijk gevolg van de sociaal-economische positie is, dat de meeste minderheden in
huurwoningen leven. Zij zijn daardoor sterk afhankelijk van doorstroming en woonruimteverdeling op lokaal en regionaal niveau (Sociaal en Cultureel Planbureau 1993; Van
Dugteren 1993). Hier liggen ook de mogelijkheden voor verbetering van de woonsituatie
van minderheden.
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Hoofdstuk 3 Theoretisch kader
3.1 De integratie van nieuwkomende migranten

Inleiding
In aansluiting op hoofdstuk 2 wordt in deze paragraaf het begrip 'integratie' nogmaals in
een theoretisch kader geplaatst. Integratie zal daarbij in verband worden gebracht met
theorieën over de verzorgingsstaat. Integratie staat in de huidige discussie over nieuwkomers in Nederland centraal. De Nederlandse maatschappij wordt gekenmerkt door het
bestaan van allerlei zorgarrangementen. Om deze verzorgingsstaat in stand te kunnen
houden, zijn afspraken tussen de burger en de overheid noodzakelijk. Dit besef en de
verdere invulling hiervan bepalen voor een groot deel hoe en hoever een nieuwkomer
opgenomen wordt in onze samenleving. Het lijkt mij daarom zinvol om het verband tussen
de verzorgingsstaat en het integreren van nieuwkomers nader te bekijken.
Ook burgerschap zal in aansluiting hierop behandeld moeten worden. Dit vanwege het feit
dat de invulling van het concept burgerschap, in grote mate de relatie tussen de burger en
de overheid bepaalt. Uiteindelijk wordt de plaats van het Nederlandse overheidsbeleid
binnen deze discussie bepaald. In de volgende paragraaf zal ik op dit beleid nog verder
ingaan. Op basis van het voorgaande wordt, aan het eind van de paragraaf, de onderzoekshypothese opgesteld.

Immigratie en de verzorgingsstaat
Een belangrijke vraag in de hele discussie over toelating en integratie van allochtonen, is
het voortbestaan van de verzorgingsstaat. Deze verzorgingsstaat is na de Tweede Wereldoorlog in de meeste Europese landen, waaronder Nederland, tot stand gekomen. De
bedoeling van deze verzorgingsstaat was, om burgers te beschermen tegen de sociale
risico's van de moderne samenleving. Daarmee werd er dus een soort vangnet in de
maatschappij gecreëerd, voor hen die dit nodig hadden. (Entzinger 1994).
Het ontstaan van de verzorgingsstaat was eigenlijk een logisch gevolg van de economische
ontwikkelingen. Deze ontwikkeling werd versterkt door het wegvallen van de traditionele
banden, zoals familie en kerk (Kloosterman 1994 p. 122). Deze instituties hadden
voorheen een belangrijk sociale- en zorgfunctie, maar brokkelden met de opkomst van de
moderne industriële maatschappij steeds meer af. Met het ontstaan van de verzorgingsstaat
wordt dan ook een nieuw type maatschappij en cultuur gecreëerd.
De verzorgingsstaat is een typisch Europees verschijnsel, dat de waarden van de Franse
revolutie wil realiseren. Het ideaal dat er achter zit, is het zorgen voor een sociaal
rechtvaardige samenleving. De verzorgingsstaat zou een minimale gelijkheid en vrijheid
van de burgers moeten garanderen. Er wordt vanuit gegaan dat, om dit te realiseren, er een
minimale solidariteit onder de burgers vereist is (Zijderveld 1991).
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Sinds het ontstaan van de verzorgingsstaat, heeft ze een eigen ontwikkeling doorgemaakt.
Op dit moment wordt deze verzorgingsstaat geconfronteerd met een sterke toename van de
migratiestromen. Hierdoor veranderen met name de steden, maar ook voor het voortbestaan van de verzorgingsstaat heeft dit gevolgen. De natiestaten worden hierdoor namelijk
steeds meer multicultureel. De nederlandse maatschappij was, door de verzuiling, al veel
langer multicultureel. Door het grote verschil in cultuur en het taalprobleem wordt deze
multicultuur met allochtonen, meer als een probleem ervaren. De vraag duikt hierbij op, of
het concept verzorgingsstaat en het ideaal van een multiculturele samenleving, wel met
elkaar in overeenstemming kunnen zijn. Daar zowel de natiestaat als ook de verzorgingsstaat naar homogeniteit tendeert. De nationale staat wordt namelijk juist gevormd door de
afgrenzing van andere naties. Om deze scheidslijn te trekken is er eenheid nodig in een
staat. Een homogene bevolking laat zich eveneens eenvoudiger regeren. Doordat de
culturele identiteit met de nationale identiteit verbonden wordt, is iedere vreemdeling een
verstoring van de homogeniteit (Tichy 1990 pp. 20-23). Culturele veelvoud wordt daarom
als een bedreiging ervaren. Door de deelname van migranten aan de ontvangende maatschappij, wordt echter zowel hun eigen als de omringende cultuur beïnvloed. Hiermee
wordt de natiestaat dus steeds meer pluriform (Entzinger 1992).
Ook de verzorgingsstaat gaat uit van de onderlinge solidariteit van de burgers van de staat.
Veel burgers zijn bang dat, door immigratie naar hun samenleving, de verzorgingsstaat niet
meer voldoende ondersteund wordt door de nieuwkomers. Zij vrezen dat de instituties van
de verzorgingsstaat op deze manier ondermijnd worden. Een andere angst is dat door de
komst van nieuwkomers, de voorzieningen onbetaalbaar worden en dat daarmee eveneens
de capaciteit ondermijnd wordt (Carens 1988). De integratie van allochtonen wordt dus
duidelijk als probleem ervaren (Engbersen 1994b).
Juist migranten zijn in veel gevallen afhankelijk van de voorzieningen van de verzorgingsstaat. Dit is voor een deel ook het gevolg van de aard van de migratie. Deze bepaalt of er
een beroep gedaan wordt op de voorzieningen van de verzorgingsstaat.
Doordat allochtonen vaak een andere juridische status hebben (dan autochtonen) en
daarnaast ook regelmatig geconfronteerd worden met economische en sociale discriminatie,
bestaat de kans dat er zich een soort nieuwe klasse vormt. Zij komen daarbij problemen
tegen, die ingaan tegen het gelijkheidsprincipe van de verzorgingsstaat. Het gevaar bestaat
daarbij dat de allochtone gemeenschap een soort thuishaven wordt (Lindo 1988 pp. 83-97).
Door deze sociale segregatie zou integratie onmogelijk worden (Tichy 1990 pp. 139-152).
Door middel van sociaal beleid van de overheid, zou de integratie van allochtonen in de
verzorgingsstaat bevorderd moeten worden. Daarmee kan de inburgering versterkt worden
en blijft het 'homogene groepsgevoel' in de samenleving behouden (Carens 1988).

De toelating van migranten
Met betrekking tot de toelating van migranten, is een onderscheid te maken naar de
toelating tot het grondgebied van een land en de toelating tot de verzorgingsstaatarrangementen. De vrijheid van vestiging is in veel gevallen een voorwaarde voor andere
vrijheden (Carens 1988). Ondanks de overwegingen, die pleiten voor vrije migratie, stellen
veel natiestaten eisen aan de toelating van migranten. Allereerst dan ook iets over de
12
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toelating tot het grondgebied. De toelating van migranten kan vanuit een aantal verschillende standpunten benaderd worden.
De liberalistische visie gaat uit van het idee dat immigranten zich vrij moeten kunnen
vestigen en dat een land immigranten op moet blijven nemen. Op het moment dat dit
negatieve gevolgen heeft voor de economie zal deze migratie namelijk vanzelf stoppen, is
het idee.
De utilitaristische benadering daarentegen legt vooral de nadruk op het maximale nut van
migratie voor alle betrokkenen. Daarmee kan dus een restrictieve toelating van migranten
gerechtvaardigd worden.
Carens (1988) voert aan, dat immigratie door de staat beperkt mag worden, wanneer ze zo
groot wordt dat er een bedreiging van de openbare orde ontstaat. Het behoud/bescherming
van de verzorgingsstaat zou geen argument voor beperking zijn. In een aantal gevallen zou
het argument dat de eigen identiteit en manier van leven behouden moet worden, wel
aanvaardbaar zijn.
Als derde de communautaristische visie op migratie. In deze optiek wordt de wereld
gezien als een veelheid van kleine gemeenschappen met ieder hun eigen solidariteit en
autonomie. Daarmee is iedere natiestaat ook het recht voorbehouden om beperkingen te
stellen aan de immigratie.
De tweede indeling, die gemaakt kan worden is, zoals gezegd op basis van de toelating
van migranten tot de verzorgingsstaat. Dit aspect is in de vorige paragraaf al aan de orde
geweest. ik wil hier de indeling in diverse verzorgingsstaat-modellen behandelen.
De meeste verzorgingsstaat-modellen zijn gebaseerd op het idee van egaliteit. Deze
egalitaire visie gaat uit van gelijkheid binnen een bepaald territorium. Door de vaak sterke
afhankelijkheid van migranten van de verzorgingsstaat, wordt er echter toch een scheiding
aangebracht in de maatschappij. Het al dan niet hebben van arbeid wordt hierbij steeds
belangrijker. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij tussen werkenden en werklozen. De eerste groep ziet haar inkomen en macht toenemen. De tweede daarentegen is
afhankelijk van een uitkering en zit eerder aan de armoedegrens. Werkloosheid wordt in de
individualistische samenleving steeds meer als een persoonlijk lot gezien. De werkloosheid
concentreert zich daarnaast bij een aantal benadeelde groepen. Vaak zijn dit burgers met
een lage opleiding waaronder in veel gevallen dus ook allochtonen (Beck 1986).
Om het ideaal van egaliteit in de verzorgingsstaat te realiseren, zijn er twee manieren om
het ontstaan van deze tweedeling van de maatschappij op te heffen, dan wel te beperken.
Enerzijds zou dat kunnen gebeuren door beperking van de immigratie. Anderzijds is een
actief integratiebeleid een mogelijkheid. Dit laatste zou gerealiseerd kunnen worden door
een meer verplichtende opvang, die activering als uitgangspunt heeft. Als dit beleid
werkelijk effectief is, zouden (onder andere) allochtonen op deze manier minder afhankelijk van de verzorgingsstaat worden. Daarmee is de egalitaire verzorgingsstaat werkelijk
gerealiseerd.
De duale visie benadert de zorgarrangementen van de verzorgingsstaat op een andere
manier. Er wordt vanuit gegaan, dat verschillende groepen in de samenleving ook verschillende aanspraken op voorzieningen hebben. Er wordt dan bijvoorbeeld een onderscheid
gemaakt naar gevestigden en nieuwkomers in een samenleving. Door de maatschappij op
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deze manier in te delen ligt ook de indeling naar eerste- en tweederangsburgerschap voor
de hand.
Tenslotte de mogelijkheid van een minimale verzorgingsstaat. In deze visie zou de verzorgingsstaat, onder andere door migratie, slechts tot een bepaald minimum gegarandeerd
kunnen blijven. Anders wordt zij bijvoorbeeld onbetaalbaar. Dit houdt in dat er minder
voorzieningen zouden zijn of dat de standaard van de voorzieningen lager wordt. Deze
minimale voorzieningen zouden wel voor alle burgers in de samenleving gelden en
toegankelijk zijn (Entzinger 1994 pp. 101-121).
Migratie en burgerschap
Wanneer migratie en de verzorgingsstaat met elkaar in verband worden gebracht, is het
ook van belang hier wat meer te zeggen over het begrip burgerschap. Met burgerschap
wordt de verhouding tussen de burger en de staat aangegeven. Deze relatie blijkt ook al uit
de actuele discussie rond allerlei aspecten van de verzorgingsstaat in Nederland. De nadruk
ligt daarbij vaak op de verhouding tussen rechten en plichten van de burger. Het is dan
ook belangrijk om een aantal concepten van burgerschap hier te behandelen. Zij verwoorden namelijk alle een andere relatie tussen burgerschap en de verzorgingsstaat. Keuzen die
gemaakt worden in de vormgeving van de verzorgingsstaat, hebben onder andere te maken
met de aard en de reikwijdte van sociale rechten en de verhouding tussen de rechten en
plichten van de burger (Van der Veen 1994 pp. 38-60).
Volgens Dahrendorf heb je aan de ene kant de voorzieningen van de verzorgingsstaat en
aan de andere kant de rechten van de burger. Door het ontstaan van de verzorgingsstaat
zijn de keuzemogelijkheden van de burger toegenomen. Volgens Dahrendorf moet de
burger volledig vrij zijn om keuzes te maken. Rechten en plichten zijn onvoorwaardelijk
verbonden met burgerschap. Een belangrijk recht van de burger is om bepaalde mogelijkheden en kansen juist niet te benutten, ondanks het feit dat hij er wel aanspraak op kan
maken. De nadruk in het overheidsbeleid zou, volgens Dahrendorf, moeten liggen op het
garanderen van toegangsbewijzen. Iedereen zou op die manier de kans moeten krijgen om
volwaardig te participeren. De discussie, zou dan ook verschoven moeten worden naar de
bepaling van de grenzen van de verzorgingsstaat. (Dahrendorf 1988 p. 59). De rechten van
de burger worden in dit model dus sterk benadrukt. Deze 'modelsituatie' kan echter alleen
bereikt worden, als er sprake is van culturele bindingen. Het risico in de moderne verzorgingsstaat is nu, dat er geen bindingen meer bestaan die de invulling bepalen (Engbersen
1994b pp. 77-91). Daarnaast dreigt ook het gevaar van onbetaalbaarheid van de voorzieningen.
Mead (1986) legt daarentegen de nadruk op plichten van de burger. Burgerschap is niet
een status, maar een doel waarnaar burgers dienen te streven. Iedere burger moet, volgens
deze interpretatie van burgerschap, zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid dragen.
Marshall (1950) omschrijft burgerschap als een status met zowel een rechten als een
plichten kant, die samen het volwaardig lidmaatschap aan de maatschappij vormen.
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Volgens Marshall is een ontwikkeling in de definitie van het begrip burgerschap zichtbaar.
In de loop van de tijd omvatte het begrip burgerschap eerst burger- daarna politieke- en
uiteindelijk ook sociale rechten. Burgerschap zou in deze visie dus uit een aantal cirkels
bestaan, waarvan de rechten van de burger de harde kern uitmaken. Dit zijn de fundamentele rechten waarvan iedere burger gebruik kan maken. Er moet wel een onderscheid
gemaakt worden tussen gelijkheid van mogelijkheden voor burgers en de uiteindelijke
gelijkheid als resultaat.
Volgens van Gunsteren (1988) zijn autonomie en oordeelskracht voorwaarden voor het
verkrijgen van burgerschapsrechten. Alleen mensen met bepaalde capaciteiten zouden
burger kunnen zijn. Burgerschap zou echter meer dan alleen een status zijn; hij definieert
het als een 'office'. Daarnaast zou er bij het verkrijgen van burgerschap uitgegaan worden
van een bepaalde mate van maatschappelijke integratie. Deze is vereist om burgers de
rechten en plichten te bieden, die verbonden zijn aan een volwaardig lidmaatschap van de
maatschappij (Dercksen en Engbersen 1993). Van Gunsteren meent wel dat voorkomen
moet worden dat mensen, die niet aan deze voorwaarden voldoen, als tweederangsburger
behandeld gaan worden. Dit zou in het overheidsbeleid weerspiegeld moeten worden, door
te kiezen tussen integratie of remigratie van nieuwkomers. Tweederangsburgerschap zou
volgens van Gunsteren (198 8) echter niet volledig vermeden kunnen worden. Het probleem
van toelating van immigranten duikt ook hier dus weer op. Daarmee komen we dus terug
op het kruispunt burgerschap en (de toelating tot) de verzorgingsstaat.
Een balans tussen enerzijds de nadruk op de rechten en anderzijds op de plichten van de
burger is terug te vinden in de activerende verzorgingsstaat. Zowel de burger als de
overheid hebben rechten en plichten. Er kan worden gesproken van een wederkerige
relatie. In veel gevallen betekent dit, dat bijvoorbeeld voorzieningen niet vrijblijvend door
de overheid worden aangeboden. Het bevorderen van de maatschappelijke participatie van
de burger en daarmee dus ook van maatschappelijke integratie is het doel van de activerende verzorgingsstaat. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het voorkomen van afhankelijkheid staan derhalve centraal bij een activerende verzorgingsstaat. De burger moet
zelf ook zorgen is het achterliggende idee. Voorzieningen worden daarom meestal niet
vrijblijvend aangeboden, maar hebben een wederkerige relatie. De minimale voorwaarde,
om de burger dit te kunnen laten bereiken, zou door de overheid gegarandeerd moeten
worden (Dercksen en Engbersen 1993).

De positie van het Nederlands overheidsbeleid
Lange tijd lag de nadruk in het Nederlandse overheidsbeleid vooral op de rechten van de
burger. Er werd door de overheid vooral een zorgbeleid gevoerd. Geloof in de maakbaarheid van de maatschappelijke verhoudingen, die weergegeven worden in de interventies
van de overheid, zijn kenmerken hiervan. De verantwoordelijkheid van het individu zelf
werd daarmee geminimaliseerd.
Dit beleid is, in de loop van de jaren tachtig echter, steeds meer veranderd in een
preventief beleid (van Amersfoort 1991). De doelstelling van het overheidsbeleid is
verschoven naar emancipatie, die door de groep zelf bereikt zal moeten worden.
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De overheid kan daarbij wel de voorwaarden scheppen voor een activerende benadering.
Met het ontstaan van vragen rond de verzorgingsstaat en haar voorzieningen, kwamen er in
diverse Europese landen andere discussies op gang. In Nederland staat vooral de discussie
over het ontstaan van een 'bijstandsklasse' centraal. Het gaat daarbij met name over een
groep werklozen, waaronder veel allochtonen, die te veel berusten in hun situatie en niets
meer doen. Zij zouden volgens de overheid weer geactiveerd moeten worden en kansen
moeten krijgen om weer tot de arbeidsmarkt toe te treden. Toelating tot deze bijstand is in
de loop der jaren dan ook steeds selectiever geworden. Daarnaast wordt een activerend
beleid gevoerd, om mensen zelf meer initiatief te laten nemen. In het kader van dit beleid
kan de ontwikkeling van het nieuwkomersbeleid gezien worden. In de volgende paragraaf
wordt hierop nog nader ingegaan.
De onderzoekshypothese

Uitgaand van de voorgaande theorie wil ik nu komen tot het formuleren van de hypothese
voor het onderzoek. Om te voorkomen dat de nieuwkomers een aparte klasse gaan vormen,
die volledig afhankelijk is van de bijstand, wil de overheid door preventief beleid deze
situatie proberen te voorkomen. Wanneer dit beleid succesvol is en nieuwkomers dus
daadwerkelijk integreren, betekent het eveneens dat de voorzieningen van de verzorgingsstaat betaalbaar kunnen blijven. De nieuwkomer kan dan in zijn eigen onderhoud voorzien
en daarmee de verzorgingsstaat ondersteunen. Dit zal de solidariteit onder de burgers
eveneens bevorderen, waardoor het ontstaan van tweederangsburgerschap voorkomen kan
worden. Om deze situatie te kunnen bereiken lijkt het dus van belang dat zowel op de
plichten van de nieuwkomer, als op die van de overheid gewezen wordt. Deze nadruk op
plichten lijkt voort te komen uit het veranderde denken over de verzorgingsstaat (zoals
beschreven). Het ontstaan van het nieuwkomersbeleid zou dan ook in dit licht bezien
kunnen worden. Landelijke en lokale overheid zullen daarnaast als doel van de opgezette
projecten, het verkrijgen van volwaardig burgerschap en het zelfstandig functioneren van
de nieuwkomer in de Nederlandse samenleving voor ogen hebben. Om op die manier het
ontstaan van tweederangsburgerschap te voorkomen, maar ook om de verzorgingsstaat in
stand te houden.
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3.2

Rijksoverheidsbeleid met betrekking tot nieuwkomers

Inleiding
Sinds het verschijnen van het WRR rapport 'Allochtonenbeleid' voert de overheid eigenlijk
pas een beleid dat specifiek gericht is op nieuwkomers. Wel bestond er sinds 1983 een
minderhedenbeleid (Minderhedennota). In navolging hierop verscheen er in 1990 het WRR
rapport. Dit behelsde een vervolg en een uitbreiding van het rijksoverheidsbeleid en de
visie van de WRR daarop. Hieronder zal nader op het rijksoverheidsbeleid met betrekking
tot de integratie van nieuwkomers worden ingegaan.

Ontwikkeling van het rijksoverheidsbeleid
Met het verschijnen van het rapport 'Allochtonenbeleid' werden nieuwe voorstellen gedaan
voor de ontwikkeling van het beleid in de daaropvolgende jaren. Het nieuwe allochtonenbeleid zou, volgens het WRR rapport, uit drie delen moeten bestaan. Dit behelst het
vreemdelingen-, integratie- en cultuurbeleid. Voor dit onderzoek zijn met name de laatste
twee aspecten van belang en deze zullen hieronder dan ook aan de orde komen. Daarnaast
wordt er in het rapport vanuit gegaan, dat Nederland een immigratieland is en in de
toekomst ook zal blijven.
Het integratiebeleid zou zorg moeten dragen voor "gelijkwaardige deelname in de
belangrijkste sectoren en instituties". De hoofddoelstelling is dus om achterstand te
voorkomen, dan wel weg te nemen. De maatschappelijke sectoren arbeid en onderwijs
worden daarbij centraal gesteld (Overdijk-Francis 1994). Een restrictief toelatingsbeleid
wordt daarbij als voorwaarde voor het integratiebeleid beschouwd (Ministerie van
Binnenlandse Zaken 1994a). Het is namelijk niet logisch dat er in een land een integratiebeleid gevoerd wordt. Dit vanwege het idee, dat beleid gericht op integratie van
migranten weer nieuwe migranten aan zou kunnen trekken (Muus 1994b).
Waar het integratiebeleid zich vooral richt op het wegnemen van achterstand, is het
cultuurbeleid daarnaast eveneens van belang, wanneer er geen sprake is van achterstand.
Het achterliggende idee is dat de overheid diverse culturen van allochtonen moet respecteren en zich terughoudend op moet stellen (Overdijk-Francis 1994).
Ook de rol van de rijksoverheid wordt sinds het verschijnen van het 'Allochtonenbeleid'
heroverwogen. De nieuwe taak van de rijksoverheid wordt vooral gezien in het scheppen
van de wettelijke voorwaarden, waaronder integratie mogelijk wordt. In eerste instantie
werd de doelgroep van het nieuwkomersbeleid gelijk gesteld aan de doelgroepen van het
minderhedenbeleid. Onder andere door de verandering in de reden van migratie, is deze
doelgroep de afgelopen jaren enigszins verschoven.

Verantwoordelijkheidsverdeling
In de loop van de tijd is de rol van de overheid dus steeds meer in een ander licht bezien.
In plaats van een curatief beleid, zoals dat gevoerd werd, probeert de rijksoverheid steeds
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meer over te schakelen op een preventief beleid. Daarbij wordt er vanuit gegaan dat, naast
de rijksoverheid, ook andere partijen verantwoordelijkheid op zich moeten nemen. Vandaar
ook de nadere samenwerking met gemeenten, waar in paragraaf 3 op teruggekomen wordt
(Overdijk-Francis 1994).
Volgens het WRR rapport dient de eerste verantwoordelijkheid voor het nieuwkomersbeleid wel te liggen bij de betrokken departementen. Daarvoor dient beleidscoördinatie tussen
de departementen plaats te vinden. Dit gebeurt inmiddels bij de Directie Coördinatie
Minderhedenbeleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Overdijk-Francis 1994).
De rijksoverheid treedt ook op het terrein van de integratie van nieuwkomers wat meer
terug. Daarvoor in de plaats worden de verantwoordelijkheden gedecentraliseerd. Dit
vraagt natuurlijk om een andere vormgeving van het beleid. Daarbinnen moet meer
rekening worden gehouden met de diverse bestuurslagen (Ministerie van Binnenlandse
Zaken 1994a).
Door het volgen en evalueren van het op lokaal niveau gevoerde praktische beleid, kan de
effectiviteit van bepaald handelen bekeken worden. De rijksoverheid zou met haar beleid
dan weer in kunnen spelen op deze lokale ontwikkelingen. De taak van de rijksoverheid
wordt daarmee dus met name het "vaststellen van kaders, ondersteuning van de andere
partijen en het scheppen van voorwaarden voor een succesvolle benadering" (Ministerie
van Binnenlandse Zaken 1994a p. 5).
Uitgangspunt van het beleid
Het uitgangspunt, dat voor het beleid ten aanzien van nieuwkomers en reeds verblijvende
allochtonen centraal is komen te staan bij de rijksoverheid, is burgerschap (Ministerie van
Binnenlandse Zaken 1994a p. 5). Het begrip burgerschap wordt gehanteerd vanwege het
uitgangspunt van gelijke behandeling. Het betekent het aanvaarden van rechten en plichten
door de ingezetene en de overheid. De eigen verantwoordelijkheid van de burgers speelt
daarbij een grote rol.
Er is dus duidelijk sprake van een accentverschuiving van minderhedenbeleid naar
integratiebeleid. Dit is ook gebeurd, omdat hiermee de wederkerigheid van het proces beter
aangeduid wordt. De realisatie van actief burgerschap wordt dan de doelstelling. Dit geldt
voor alle inwoners, dus ook personen uit etnische minderheidsgroepen.

Doelgroep van het beleid
De groep nieuwkomers is zeer divers en in een aantal verschillende groepen te verdelen. In
veel gevallen gaat het om immigranten, die naar Nederland komen in het kader van
gezinshereniging of gezinsvorming of het betreft echtgenoten van buitenlanders die al
langer in Nederland verblijven. In eerste instantie bestond het merendeel van de nieuwkomers uit de vier belangrijkste groepen van het minderhedenbeleid. Inmiddels bestaat de
groep nieuwkomers uit Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse
immigranten. Daarnaast komen er op dit moment veel statushouders en vluchtelingen als
nieuwkomer naar Nederland.
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In 1993 is de immigratie van Turken en Marokkanen naar Nederland duidelijk gedaald.
Het gaat dan met name om de gezinsvormende en de gezinsherenigende migratie, die de
laatste jaren afneemt (CBS 1994 P. 5). Daarmee is er ook een daling van het aantal
personen, dat onder het oorspronkelijke nieuwkomersbeleid valt, opgetreden. Zoals reeds
geconstateerd is er daarentegen wel een stijging van andere nieuwkomersgroepen te zien.
Asielzoekers vallen niet onder de doelgroep van het nieuwkomersbeleid; voor hen bestaan
er aparte opvangvoorzieningen (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1992 pp. 2-6). Het zou
wel de bedoeling zijn, om in de toekomst asielzoekers aan de projecten voor nieuwkomers
te laten deelnemen. Om daarmee te komen tot een volledig integrale aanpak van allen die
nieuw in Nederland komen. Op deze wijze hoopt de overheid te voorkomen, dat er
verschillende groepen en voorzieningen gecreëerd worden (Van der Brink 1994 Pp. 8-1 1).
Het beleid van de rijksoverheid is tweezijdig. Aan de ene kant bestaat er het nieuwkomersbeleid en de opvang van vluchtelingen. Aan de andere kant is er het minderhedenbeleid voor een aantal doelgroepen. Het verschil tussen beide zit vooral in de tijdsplanning. De een heeft vooral betrekking op de korte termijn, de andere richt zich met name
op planning voor de lange termijn.
Bij de korte termijn staat vooral de huisvesting, taal en kennis van de maatschappij
centraal. Bovendien vindt er begeleiding bij het zoeken naar werk plaats in deze periode.
Een evenredige deelname van de minderheden aan het arbeidsproces is, sinds de Minderhedennota (1983), één van de doelstellingen van het rijksoverheidsbeleid. Daarbij wordt de
nadruk gelegd op het activeren van de werkloze zelf.
Aan de andere kant bestaat er dus het lange termijnbeleid. Daarbij staat evenredigheid in
de participatie en de toegankelijkheid van de instellingen/voorzieningen centraal. Een
aspect, dat in veel gevallen buiten beschouwing wordt gelaten bij de vorming van beleid,
is de toekomstige ontwikkeling van de immigratie naar Nederland (Muus 1994b). Zeker
voor de lange termijnplanning is dit echter belangrijk. Deze migratie-ontwikkelingen
kunnen namelijk grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van de groep nieuwkomers
en daarmee voor de doelgroep van het rijksbeleid.

De aandacht voor nieuwkomers in het rijksbeleid
Uit de bovengenoemde nadruk op preventief beleid door de rijksoverheid, kan ook de
groeiende aandacht voor nieuwkomers in dat beleid begrepen worden. Het beleid voor
deze groep moet voorkomen, dat de nieuwkomer in een achterstandssituatie geraakt. Zoals
hierboven reeds gezegd vindt de uitvoering van het beleid steeds meer decentraal plaats.
Het rijk stimuleert en schept voorwaarden en moet zorgdragen voor de kwaliteitsgarantie.
Een goede inburgering van de nieuwe burgers is het achterliggende idee bij het nieuwkomersbeleid. Het is de bedoeling om deze personen zo toe te rusten, dat zij zelfstandig in de
Nederlandse maatschappij kunnen functioneren (Hattink 1994). De drie doelstellingen van
het nieuwkomersbeleid kunnen als volgt worden samengevat: sociale-, educatieve- en
professionele zelfredzaamheid. Het uiteindelijke doel is volwaardig burgerschap. De
overheid hanteert als uitgangspunt, dat van iedere nieuwkomer die in Nederland verblijft,
verwacht mag worden, dat hij zich inspant om inderdaad te participeren.
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Van de kant van de autochtone bevolking mag dan anderzijds ook verwacht worden dat zij
de nieuwkomer accepteren. Iedere burger heeft dan ook zelf de verantwoordelijkheid zorg
te dragen voor integratie. De overheid heeft daarin slechts een interveniërende rol. Zij
moet zorg dragen voor de taakstelling, evaluatie en toetsing van de resultaten.
De uitvoering en exacte invulling van het door de rijksoverheid geformuleerde beleid, ligt
in deze visie met name bij de gemeenten. Het Ministerie van VWS geeft daarvoor
stimuleringsuitkeringen aan de gemeenten. In 1994 is er 32 miljoen gulden beschikbaar
voor de gemeenten met betrekking tot de opvang van nieuwkomers. In 1995 wordt dit 36
miljoen gulden en in 1996 moet er een sluitende begroting gerealiseerd worden (Ministerie
van Binnenlandse Zaken 1994b p. 31).
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3.3 Gemeentelijk beleid met betrekking tot nieuwkomers
Inleiding
Zoals in de vorige paragraaf reeds geschetst, draagt de overheid steeds meer verantwoordelijkheden over aan andere betrokkenen. De gemeenten zijn bij de uitvoering van projecten
voor nieuwkomers een belangrijke decentrale partner. Dit komt voort uit de ervaring dat
grootschalige activiteiten niet effectief blijken te zijn. Juist daarom is een buurtgerichte
aanpak van belang (Van der Stoel 1994).
Het belang van het ontwikkelen van beleid door de gemeenten neemt door de verdergaande Europese eenwording (en globalisering in het algemeen) eveneens verder toe. Het
nationale niveau wordt in dat proces steeds minder belangrijk en de nadruk komt steeds
meer te liggen op de steden en hun randgemeenten (de ontwikkeling naar stadssteden).
Door succesvolle strategieën op dit niveau moeten, bijvoorbeeld tweedeling van de
maatschappij en sociale conflicten voorkomen worden.

Vormgeving van gemeentelijk beleid
Het rijk ziet voor zichzelf een stimulerende rol weggelegd in het nieuwkomersbeleid. De
gemeente is in veel gevallen echter een te kleine eenheid om dit soort grote problemen als
de opvang van nieuwkomers, alleen aan te pakken. Vandaar dat ook op rijksniveau
maatregelen (vooral het aangeven van kaders) nodig blijven (Ministerie van Binnenlandse
Zaken 1994a). Zo heeft het Ministerie van VWS een opvangtraject voor gemeentelijk
opvang- en integratiebeleid van nieuwkomers opgezet. Om deze projecten inderdaad op te
kunnen zetten geven zij een stimuleringsuitkering aan gemeenten. Deze voeren hiermee dit
traject uit. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke uitkering, moet volgens de
richtlijnen van VWS, een minimale instroom van vijftig nieuwkomers per jaar in de
gemeente bestaan. Om aan dit aantal te voldoen mogen gemeenten ook samenwerkingsverbanden opzetten met andere gemeenten in de regio (Ministerie van WVC 1991).
Een andere reden voor samenwerking tussen gemeenten bij het opzetten van een integratietraject kan het 'gebrek' aan voldoende voorzieningen in één gemeente zijn. De lokale
opvang kan, zoals reeds gezegd, op verschillende manieren vorm worden gegeven. De
mogelijkheden worden hier nog even op een rijtje gezet. Allereerst bestaat de mogelijkheid
om binnen de gemeentegrenzen iets te organiseren. Hierbij kunnen de aanwezige zelfhulporganisaties in een gemeente bijvoorbeeld betrokken worden.
Daarnaast is het mogelijk om regionaal, binnen het werkterrein van meerdere gemeenten,
de opvang te realiseren (Ministerie van WVC 1994). Daarbij staat de samenwerking tussen
gemeenten en hun voorzieningen centraal. Arbeid, onderwijs en huisvesting kunnen
aanknopingspunten zijn voor regiosamenwerking. Bij zo'n regionale samenwerking is het
maken van een goede opzet voor het project nog belangrijker dan in andere gevallen. Een
dergelijk regionaal project kan langs verschillende lijnen vorm worden gegeven. De aanpak
van samenwerking kan zowel integraal als partieel zijn. Het verschil ligt hierbij dus vooral
in de inhoud van de samenwerking.
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Een andere lijn kan gezien worden in het aantal deelnemende gemeenten aan de samenwerking. Er bestaat daar de mogelijkheid van intergemeentelijke, gewestelijke en intergewestelijke deelname.
Een laatste beslissend aspect in de vormgeving van het project, is het uitgangspunt van de
organiserende gemeente(n). Er kan zowel een top-down als een bottom-up benadering
gehanteerd worden (Ministerie van WVC 1994).

Relatie gemeentelijk- en rijksoverheidsbeleid
Waar de rijksoverheid de voorwaarden wil scheppen, hebben de gemeenten dus direct met
de praktijk te maken. Volgens J. Kuys (1993) zouden gemeenten dan ook niet zo strikt
kijken naar de definitie van nieuwkomers, zoals gegeven door het Ministerie van VWS,
maar vooral letten op de werkbaarheid. De gemeenten worden door de rijksoverheid ook
vrij gelaten om te bepalen wie wel en niet in een project mee kan doen. Hetzelfde geldt
voor de doelstelling van het project. Er wordt door de rijksoverheid wel een definitie
gegeven, maar de gemeenten kunnen daar zelf verder inhoud aan geven.
Het belangrijkste criterium bij de uitvoering van een project is, dat er aansluiting wordt
gezocht bij de motivatie van de nieuwkomer. Hoewel de nieuwkomer in principe niet
langer dan één jaar legaal in Nederland mag verblijven, kan deze periode flexibel
gehanteerd worden, als voorwaarde voor toelating tot het project. Over het algemeen is de
motivatie om deel te nemen het grootst, wanneer een migrant nog maar kort in Nederland
verblijft (Merkies 1993a).

Inhoud van de gemeentelijke projecten
De gemeenten worden dus vrij gelaten in de inrichting en het al dan niet verplichten van
het integratieprogramma. In de meeste gevallen omvat het traject in ieder geval de
elementen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO). Na deze
cursussen wordt de nieuwkomer in de trajectbegeleiding verder op weg geholpen naar
zelfstandige deelname aan de maatschappij. Veel projecten functioneren als zelfstandige
organisaties. Meestal zijn ze wel gelieerd aan de gemeente (Van der Brink 1994). Door
deze decentrale aanpak kan er aangesloten worden bij de persoonlijke behoefte van de
nieuwkomer. Afhankelijk van de situatie kunnen er dan andere prioriteiten worden gesteld.
Om tot een sluitende aanpak van alle aspecten van het integratiebeleid te komen zou, met
name in de grote steden, een aantal beleidsterreinen meer met elkaar in overeenstemming
kunnen worden gebracht. Daarbij kan vooral gedacht worden aan het beleid in het kader
van de sociale vernieuwing, minderhedenbeleid en het grote stedenbeleid. Bij de projecten
voor nieuwkomers kan en wordt in een aantal gevallen al aangesloten bij de sociale
vernieuwing. Ook de sociale vernieuwing zou met name lokaal vorm gegeven moeten worden. De gemeenten zouden daarvoor dan grotere beleidsruimte moeten krijgen. Daarbij zijn
drie elementen van belang. Allereerst moet het om samenhangend en sectoroverschrijdend
beleid gaan. Ten tweede moeten de burgers zelf geactiveerd worden. Tenslotte moet de
samenwerking tussen organisaties en instellingen in de gemeente bevorderd worden.
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Het beleid zou zich daarbij vooral moeten richten op arbeid, onderwijs en huisvesting
(Ministerie van Binnenlandse Zaken 1993b).
Het rijk stelt zich ten doel te komen tot evenredige deelname van allochtonen aan de
maatschappij. Deze intentie komt ook tot uiting in de doelstelling om burgerschap voor
allen te bereiken. Dit betekent ook dat de politieke participatie van etnische minderheden
op lokaal niveau bevorderd moet worden. De aanpak van de projecten, zoals die nu
bestaat, is voor zowel de gemeente als de migrant vrijblijvend.
Op dit moment is de discussie over de verplichtstelling van inburgeringstrajecten nog
gaande. Daarbij zijn twee standpunten te onderscheiden. Enerzijds wordt aangevoerd, dat
de meeste nieuwkomers al zeer gemotiveerd zijn om aan een cursus deel te nemen. Het
zou daarom weinig zinvol zijn om een verplichting tot het deelnemen aan de cursussen
door te voeren (Muus 1994b). Anderzijds wordt verplichting vanuit ditzelfde standpunt wel
positief beoordeeld, omdat juist de overheid op deze manier verplicht wordt de voorwaarden voor een dergelijk traject te realiseren. Naast een intensivering van de aanpak, zou er
ook een uitbreiding van de fmanciële middelen moeten komen. Een ander voordeel dat
wordt aangevoerd, is dat door middel van verplichting alle nieuwkomers bereikt worden en
er dus geen mensen meer buiten vallen.
In het algemeen kan er wel geconstateerd worden, dat de nieuwkomer met alléén talenkennis niet zover komt. Er zou dan ook (eventueel samen met het bedrijfsleven) gekeken
moeten worden, op welke wijze de nieuwkomer daadwerkelijk naar een baan begeleid kan
worden. Maar ook de rol van de gemeente en de sanctiemogelijkheden bij niet deelname,
staan nog ter discussie. Op dit moment kan er over de gemeentelijke uitvoering van de
projecten dan ook nog niets concreet gezegd worden.
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Hoofdstuk 4 Methoden
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk komen een aantal zaken met betrekking tot de methodologische verantwoording van het onderzoek aan de orde. Allereerst is het van belang om het type
onderzoek, dat hier gehanteerd wordt, nader toe te lichten. Om daarna tot een onderzoeksopzet te komen, moeten de centrale begrippen geoperationaliseerd worden. Bovendien
worden de gehanteerde methoden verantwoord en wordt de tijdsplanning van het onderzoek gepresenteerd.

4.2 Type onderzoek
De vraag vanuit het Wetenschappelijk Bureau was, om in kaart te brengen welke projecten
er in gemeenten bestaan en ontwikkeld worden, met betrekking tot de integratie van
nieuwkomers. De doelstelling van het onderzoek is dus om tot meer inzicht in de werkelijkheid te komen. Daarmee kunnen nieuwe ideeën ontwikkeld worden en kan de bestuurder op lokaal niveau een handreiking gegeven worden voor nieuw te ontwikkelen beleid.
Het gaat hier dus duidelijk om een praktijkonderzoek (Van Dijk e.a. 1991 pp. 153-170).
Om deze vraag te beantwoorden heb ik allereerst bestaande literatuur bestudeerd. Het
beleid, zoals dat beschreven staat, heb ik proberen te toetsen aan de werkelijkheid. In
aansluiting hierop kan dan gekeken worden welk beleid welke effecten sorteert en of er
modellen (in opzet van de projecten) te onderscheiden zijn in de diverse gemeenten
(Van Dijk e.a. 1991 pp. 150-173).

4.3 Operationalisatie van de begrippen
De variabelen die in het onderzoek van belang zijn, worden hieronder besproken. In
paragraaf 2.2 zijn de begrippen, die centraal staan in het onderzoek, reeds geformuleerd. In
deze paragraaf wordt uitgegaan van de daar gegeven definitie van de variabelen.
De vragenlijsten voor de interviews vormen in het onderzoek de operationalisatie van de
variabelen. De interviews hebben plaatsgevonden aan de hand van een haifgestructureerde
vragenlijst. Deze bestaat voor een deel uit open en een deel met gesloten vragen. Er zijn
op deze vragen vrije antwoorden mogelijk. Deze werkwijze heeft als voordeel dat er meer
flexibiliteit bestaat om in te gaan op de specifieke situatie van de gemeente. Bovendien
wordt het gesprek op deze manier wat persoonlijker. In de interviews bleek dit inderdaad
goed te werken. Een nadeel is, dat de verwerking van de gegevens veel tijd in beslag nam.
Tijdens het gesprek moest ik veel alerter reageren en inspelen op antwoorden van de
respondent.
Het is voor deze manier van onderzoeken dus van groot belang dat de vragen helder en
ondubbelzinnig geformuleerd worden. In het geval een vraag niet duidelijk was, heb ik
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gebruik gemaakt van situatieschetsen. De bedoeling was om in het interview zoveel
mogelijk informatie te verkrijgen over de gemeentelijke situatie (Swanborn 1987). Vandaar
dat de vragen wel de mogelijkheid open lieten om op bepaalde zaken dieper in te gaan.
Afhankelijk van de plaatselijke situatie gebeurde dit dan ook.

4.4 Onderzoeksopzet
De onderzoeksvragen van dit onderzoek zijn met name beschrijvings- en evaluatieproblemen. Vandaar dat de situatie in de gemeenten in hoofdstuk 6 weergegeven zal worden.
Gedeeltelijk gebeurde dit al in hoofdstuk 3, waar het rijksoverheid- en gemeentelijk beleid
geïnventariseerd werd (Swanbom 1987). In het onderzoek gaat de aandacht met name uit
naar een aantal gemeenten. De selectie van de onderzoeksgroep en de verantwoording
hiervan komen in hoofdstuk 5 ter sprake.
In de beschrijving van de projecten worden een aantal aspecten meegenomen. Zaken als
inwonertal van de gemeente (zie 5.3), instroom nieuwe allochtonen in de gemeente per
jaar (zie 5.3), deelnemende instanties aan de integratieprojecten voor nieuwkomers en
bestaan/betrokkenheid van zelforganisaties bij deze projecten, zullen hierna beschreven
worden.
Voor een deel heb ik deze informatie uit schriftelijk materiaal gehaald. Deze informatie is
uit diverse bronnen verkregen. Om aanvullende informatie te verkrijgen, heb Ik met een
aantal informanten bij betrokken instanties en departementen een gestructureerd interview
gehouden (zie bijlage 1). Deze interviews zijn niet in het onderzoeksverslag opgenomen,
maar dienden ter informatie.
Daarna heb ik een interview-enquête (zie bijlage 2) gehouden, bij het projectbureau, dat
binnen een gemeente belast was met de uitvoering van het integratieproject voor nieuwkomers. Uit de daar verkregen informatie zouden de antwoorden op de onderzoeksvragen
moeten komen. Door het houden van een gestructureerd interview worden in ieder geval
dezelfde vragen gesteld. Door het gedeeltelijk open houden van de vragenlijst kon de
geïnterviewde goed ingaan op de eigen situatie. Het bleek ook een goede manier om dieper
op de knelpunten en problemen in te gaan.
Van iedere gemeente heb ik na de interviews, zoveel mogelijk volgens dezelfde opgezette
structuur, een beschrijving gemaakt. Hiermee hoop ik de onderlinge vergelijkbaarheid van
de gegevens te bevorderen.
De tweede ronde van interviews heb ik gehouden met D66-raadsleden, die het nieuwkomersbeleid in de betreffende gemeente in portefeuille hebben (zie bijlage 4). Daarvoor zijn
de raadsleden schriftelijk benaderd met het verzoek om medewerking (zie bijlage 3). In dit
laatste interview ging het meer om de bestuurlijk/politieke aspecten van het nieuwkomersbeleid. Het telefonisch interview duurde ongeveer 20 minuten. De keuze om een
raadslid te interviewen is op basis van een aantal overwegingen gemaakt. Een eerste punt
is dat een raadslid minder belangen te verdedigen heeft dan bijvoorbeeld een wethouder.
Daarmee verwachtte ik dat er meer informatie naar boven zou komen.
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Bovendien is het onderzoek opgezet naar aanleiding van vragen van D66-bestuurders. Het
is dus zeer relevant om hun visie in het onderzoek te betrekken, omdat zij ook de
doelgroep van de uiteindelijke publicatie zijn. Daarnaast is er niet in iedere, in het
onderzoek betrokken gemeente, een D66-wethouder te vinden (die zich ook nog eens
bezighoudt met dit beleidsterrein). Een D66-raadslid is daarentegen altijd wel vertegenwoordigd.
Naast een beschrijving van de resultaten in hoofdstuk 6, heb ik een aantal zaken in
tabelvorm weergegeven. Op deze manier kunnen bepaalde trends en modellen herkend
worden. Daarnaast wordt het mogelijk de gemeenten op een aantal punten duidelijk met
elkaar te vergelijken.

4.5

Verantwoording van de gehanteerde onderzoeksmethoden

In de eerste fase van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van interviews en halfgestructureerde gesprekken met informanten. Hierbij wordt vooral achtergrondinformatie
verkregen en heb ik ervaring op kunnen doen in het houden van een interview. Deze
ervaring kon bij het houden van de interviews in de gemeenten goed benut worden.
Het idee was in eerste instantie om een enquête te gebruiken in het onderzoek. Na het
meermaals overwegen van dit idee en de uitvoering hiervan, viel de keuze toch niet op
deze onderzoeksmethode. ik heb dit gedaan vanuit een aantal overwegingen, die ik
hieronder kort uiteen wil zetten.
Eén van de nadelen van een enquête is, dat je niet weet of iedereen die benaderd wordt,
ook daadwerkelijk reageert. Het al of niet reageren heb je als onderzoeker ook minder in
de hand dan bij een interview. Aangezien dit onderzoek een onderwerp behandelt, dat op
dit moment zeer in de belangstelling staat, zullen veel gemeenten en andere informanten
overspoeld worden met toegestuurde enquêtes en andere aanvragen om informatie. De kans
is dan ook zeer groot, dat een enquête op de papierstapel terecht komt en er niet meer naar
gekeken wordt. Wanneer de enquête wel ingevuld wordt, duurt het vaak lang voordat deze
geretourneerd wordt. Om deze non-respons en tijdsplanning wat meer in de hand te
houden lijkt het interview een geschikte optie. Een nadeel van het interview is, dat het erg
tijdrovend is. Daarom is het bereik van het onderzoek minder groot dan wanneer er een
enquête verstuurd zou worden.
Er is nog een ander argument om te kiezen voor het interview. Sociale wenselijkheid en
slordigheid (bijvoorbeeld vanwege tijdgebrek) kunnen bij het invullen van een schriftelijke
enquête sterk meespelen. Een interview-enquête lijkt daarom in deze situatie, beter te
functioneren. Als interviewer kun je dan inspelen op dit soort zaken en daarmee de 'ruis'
in het onderzoek enigszins beperken. In een interview kan bovendien de aandacht met
name gericht worden op het verkrijgen van extra aanvullende informatie op de uit
geschreven bronnen gehaalde informatie (Swanborn 1987 pp. 265-270).
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4.6 Tijdsplanning
Het onderzoek vond plaats van september 1994 tot en met februari 1995. In de eerste twee
maanden heb ik het aanwezige schriftelijke materiaal geïnventariseerd. Onder andere op
basis hiervan heb ik daarna de vragenlijst opgesteld. De interviews met de projectcoördinatoren hebben in november en december plaatsgevonden. In aansluiting daarop heb Ik ook
de betrokken D66-raadsleden telefonisch geïnterviewd.
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Hoofdstuk 5

Onderzoeksgroep, steekproef en respons

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de selectie van de gemeenten voor het
onderzoek. Daarvoor zal allereerst de potentiële onderzoeksgroep bekeken worden.
Vervolgens zal de wijze van selecteren beschreven worden.
Om over te kunnen gaan op het bekijken van de onderzoeksresultaten is het van belang,
zaken als respons, betrouwbaarheid en representativiteit te beschrijven. ik zal daarbij zowel
ingaan op de verwachtingen als gerealiseerde respons.

5.2 Onderzoeksgroep
Nederland bestaat uit 636 gemeenten (CBS 1994). Voor dit onderzoek zijn alleen die
gemeenten van belang, waar een instroom van minimaal 50 nieuwkomers per jaar bestaat.
Dit vanwege het reeds eerder genoemde feit dat deze gemeenten in aanmerking komen
voor de subsidie-uitkering van VWS. In totaal is dit voor 289 gemeenten of gemeentelijke
samenwerkingsverbanden van toepassing. Daarvan hebben 240 gemeenten begin 1994 een
aanvraag ingediend bij het Ministerie van VWS om in aanmerking te komen voor deze
stimuleringsuitkering. In deze 240 gemeenten vestigt zich 99 procent van de nieuwkomers.
De onderzoekspopulatie bestaat dus uit 289 gemeenten. Hieruit heb ik voor het onderzoek
een aantal gemeenten geselecteerd. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan.
5.3 Steekproef
In dit onderzoek wil ik het beleid, dat gemeenten voeren met betrekking tot de integratie
van nieuwkomers, behandelen. Om dit te kunnen doen zullen een aantal gemeenten in
beeld gebracht moeten worden. Nederland heeft echter 636 gemeenten, waarvan er 289 tot
de onderzoekspopulatie behoren. Vanwege het karakter en tijdsplanning van het onderzoek,
is het ondoenlijk alle gemeenten te beschrijven. Er zal dus een selectie gemaakt moeten
worden op basis waarvan er juiste uitspraken kunnen worden gedaan.
Om het aantal gemeenten enigszins te beperken kies ik ervoor in totaal 10 gemeenten te
gaan bekijken. In principe zal de selectie gemaakt worden aan de hand van gegevens van
het CBS met betrekking tot de instroom van nieuwkomers in gemeenten. De meest recente
gegevens zijn die over het jaar 1992. Hoewel deze dus al enige jaren oud zijn, zullen de
aantallen in verhouding gelijk gebleven zijn voor 1994. In kolom één van tabel 1 wordt
het aantal nieuwkomers uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen voor de gemeenten
met minimaal 200 nieuwkomers (van 18 jaar en ouder) weergegeven. Deze gegevens
hebben betrekking op het jaar 1992.
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Het enige waarop attent moet worden gemaakt, is dat deze cijfers niets zeggen over het
aantal verblijfsgerechtigden in een gemeente. Vandaar dat er een aparte kolom gemaakt is
met de verblijfsgerechtigden die in reguliere huisvesting geplaatst zijn. Hierbij zijn ook de
plaatsingen vanuit de decentrale (ROA) opvang naar reguliere huisvesting opgenomen. De
cijfers hebben betrekking op het jaar 1993 (Cijfers van de Centrale Opvang Asielzoekers).
Deze aantallen hebben echter niet als selectiecriterium gediend. Dit vanwege het feit dat
statushouders in principe niet meegenomen worden in het project (met uitzondering van
een aantal gemeenten). De andere nieuwkomers worden in ieder project betrokken en dat
aantal biedt dus een betere indicatie. Daarnaast wordt aangegeven hoe groot de totale
bevolking in die gemeenten was (eveneens voor het jaar 1992). De gemeenten staan in
alfabetische volgorde. Achter de plaatsnaam is een cijfer te vinden. Dit geeft de plaats aan
in de rangorde zoals die gemaakt is van groot naar klein op basis van het aantal nieuwkomers.

Gemeente

Instroom
nieuwkomers

Instroom verblijfsgerechtigden

Totale bevolking

Amsterdam (1)

4805

474

719.961

Apeldoorn (9)

230

132

149.498

Arnhem (8)

240

322

133.363

Den Haag (2)

3145

646

444.210

Dordrecht (7)

285

240

112.788

Eindhoven (5)

365

259

195.345

Nijmegen (10)

225

238

146.903

Rotterdam (3)

2670

1031

596.090

Tilburg (6)

350

297

162.450

Utrecht (4)

835

203

234.209

1

Tabel 1: Immigratie van personen van 18 jaar en ouder, instroom verblijfsgerechtigden en
totaal inwonersaantal per gemeente in 1992, CBS 1993.
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Op basis van de cijfers kan een verdeling gemaakt worden van de gemeenten in een aantal
groepen. Uit de groep '200 en meer nieuwkomers in het jaar 1992' zullen dan de 10
gemeenten met de grootste instroom gekozen worden (deze staan in tabel 1). De tien
gemeenten met de grootste instroom heb Ik benaderd voor het onderzoek. Wanneer één
van de eerste tien niet zou willen, of kunnen deelnemen, wilde ik de daarop volgende
gemeente (nummer 11 enzovoorts) benaderen. Dit bleek echter niet noodzakelijk daar de
eerste tien gemeenten direct bereid waren mee te werken aan het onderzoek.
Door slechts tien gemeenten te bestuderen kan dieper op de gemeente en de projecten
worden ingegaan. Hiermee wordt voorkomen dat er alleen een oppervlakkige beschrijving
wordt gemaakt. Op deze wijze heb Ik geprobeerd recht te doen aan het doel van het
onderzoek.
Er bestaat een groot verschil, wat betreft het aantal nieuwkomers, dat zich in een bepaalde
regio in Nederland vestigt. Eveneens is er een verschil op te merken in de reden van
migratie in diverse gebieden. Er vindt duidelijk een concentratie van nieuwkomers in de
grote steden plaats. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om mensen die zich hier
vestigen in het kader van gezinshereniging. Zij vestigen zich namelijk op de plaats waar
familie en landgenoten wonen. Statushouders en asielzoekers worden daarentegen volgens
afspraken tussen rijk en gemeente verdeeld over het hele land.
Het al dan niet ontwikkelen van een integratieproject in een bepaalde gemeente zal mede
afhankelijk zijn van het aantal nieuwkomers dat zich in de gemeente of de regio aanmeldt;
maar ook van het soort migratie dat zich voordoet (Merkies 1993 pp. 19-21).
In 1990 ging het om zo'n 30.000 personen die zich in Nederland vestigden en onder de
doelgroep van de projecten voor nieuwkomers vielen. Hiervan maakten 26.000 personen
deel uit van de vier belangrijkste doelgroepen van het minderhedenbeleid. Van deze groep
heeft ongeveer 58 procent zich gevestigd in de vier grote steden van Nederland. Het ligt
dus voor de hand in ieder geval de vier grote steden van Nederland te weten, Amsterdam,
Den Haag, Rotterdam en Utrecht, in het onderzoek te betrekken. Daarmee wordt een groot
deel van de nieuwkomers betrokken (Ministerie van Binnenlandse Zaken 1992 pp. 2-6).
Inmiddels heeft zich, zoals reeds gezegd vanwege een daling van de gezinshereniging en
gezinsvorming, een verandering voorgedaan wat betreft deze aantallen.
Aangezien nieuwkomers pas kort zo sterk in de belangstelling staan, mag er vanuit gegaan
worden dat die gemeenten, die hiermee het meest geconfronteerd worden, ook het eerste
wat zullen ondernemen op het gebied van integratie. Dit betekent, dat met name in de
grotere steden, met veel instroom, de projecten al enige tijd lopen. Dit is natuurlijk de
voorwaarde om een project te kunnen gaan evalueren. Kleine gemeenten zijn niet in het
onderzoek betrokken. Hoewel ik onderken dat de situatie en problematiek in kleine
gemeenten vaak anders ligt dan in grotere gemeenten, heb ik hier toch voor deze laatste
groep gekozen. In de kleine gemeenten is er op dit moment nog nauwelijks sprake van
projecten voor integratie van nieuwkomers. In veel gevallen bevindt men zich daar in de
fase van oriëntatie of opzetten van dergelijk beleid. Vandaar dat de selectie op de hiervoor
beschreven wijze is gebeurd.
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5.4 Respons
Volgens Swanborn (1987 P. 268) ligt de respons bij interviews tussen de 50 procent en 90
procent. Maar vooral in de Randstad zou dit percentage lager liggen. Hij heeft het hierbij
echter over grootschalige anonieme interviews. Het gaat in dit onderzoek juist om een
kleine groep respondenten die ik persoonlijk heb benaderd. Ondanks het feit dat vier van
de tien te onderzoeken gemeenten in de Randstad liggen, hield ik bij de start van het
onderzoek toch rekening met een vrij hoge respons van 80 procent.
Non-respons kan in dit onderzoek veroorzaakt worden door weigering om aan het
onderzoek mee te werken. Verder zou de respondent kunnen weigeren bepaalde vragen te
beantwoorden. Dit laatste zou door het doorvragen bij bepaalde items van de interviewenquête ondervangen kunnen worden.
Na het houden van de eerste interview-ronde met de projectcoördinatoren, kon geconcludeerd worden dat de respons 100 procent was. In al de tien geselecteerde gemeenten waren
de projectcoördinatoren, na telefonisch verzoek om medewerking, direct bereid om een
afspraak voor een interview te maken. Tijdens het interview bleek de opgestelde vragenlijst goed te werken (zie bijlage 2). Alleen op de vraag met betrekking tot de doorstroming
naar arbeid, onderwijs en huisvesting, kwam niet altijd een antwoord.
Ook de tweede groep respondenten, de D66-raadsleden in de tien gemeenten, bleken allen
bereid mij te woord te staan, waardoor ook hier de respons 100 procent was. De vragen
over de rol van de D66-fractie en de knelpunten bij de uitvoering van het project, bleken
in deze interviews het moeilijkst te beantwoorden.

5.5 Betrouwbaarheid en representativiteit
Betrouwbaarheid en representativiteit zijn van belang om te bepalen in welke mate de
resultaten van het onderzoek bruikbaar en generaliseerbaar zijn. De betrouwbaarheid is de
mate waarin het onderzoek vrij is van toevallige fouten (Swanborn 1987 pp. 172-176).
De belangrijkste onderzoeksmethode in dit onderzoek is het interview. Een interview is
echter altijd een sociale situatie die van invloed kan zijn op de resultaten. Natuurlijk
kunnen er dus zowel toevallige verschillen tussen respondenten bestaan, als verschillen in
onderzoekssituatie. Het is bekend dat er een aantal momenten zijn waarop fouten in de
weergave van het onderzoek kunnen sluipen. Dit is bij de vormgeving van het interview,
de verantwoording van de cognities van de respondent en bij het vastleggen van de
antwoorden (Emans 1985).
Ik heb geprobeerd om sociale wenselijkheid en instemming te voorkomen door een vaste
vragenlijst te hanteren. Daarnaast heb ik zoveel mogelijk doorgevraagd bij de antwoorden
van de respondent.
Ik heb ervoor gekozen de interviews niet volledig in het onderzoeksverslag op te nemen.
Dit aangezien het in het onderzoek niet zozeer gaat om uitspraken van bepaalde personen.
Het belangrijkste is juist meer het algemene organisatorische en bestuurlijke niveau.
Daarom zal ik slechts uitspraken over en vergelijkingen tussen gemeenten maken.

32

Integreren in Nederland

Onder andere vanwege het bovenstaande heb ik de interviews niet op band opgenomen. De
voordelen van een dergelijke opname (volledigheid) wogen voor mij niet op tegen de
nadelen (slordigheid tijdens het interview en tijdsinvestering). Omdat de vragenlijst voor
de projectcoördinator zo omvangrijk was, heb ik er wel de voorkeur aan gegeven een
'oog-in-oog' interview af te nemen. Voor de interviewronde met D66-raadsleden lag dit
wat moeilijker. De raadsleden zullen namelijk overdag niet bereikbaar zijn, omdat de
meesten dan hun reguliere werkzaamheden hebben. Het zal daarom eenvoudiger zijn hen 's
avonds te bereiken. Daar het interview ongeveer twintig minuten duurt, is het eenvoudiger
om dat telefonisch te laten plaatsvinden, aangezien er anders zeer veel reistijd verloren
gaat.
Naast betrouwbaarheid en geldigheid zijn er in dit onderzoek ook beslissingen gemaakt om
de bruikbaarheid van de resultaten te bevorderen. Het gaat hier namelijk toch duidelijk om
een praktijkonderzoek. Vandaar dat het onderzoek ook in het veld zelf verricht wordt.
Betrouwbaarheid is vanzelfsprekend wel een voorwaarde voor bruikbaarheid. Natuurlijk
wordt ook in dit onderzoek gestreefd naar generaliseerbaarheid. Door het volledig beargumenteren van alle beslissingen heb ik geprobeerd deze generalisatie mogelijk te maken
(Van Dijk 1991 pp. 125-150, 214-221).
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Hoofdstuk 6 Beschrijving van de onderzochte gemeenten
6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen projecten uit de tien gemeenten beschreven worden. ik heb bij de
beschrijvingen vooral geprobeerd, een aantal opvallende kenmerken van het gemeentelijke
project naar voren te halen. Daarbij heb ik echter wel getracht de beschrijving enigszins
langs de lijnen van de onderzoeksvragen te laten verlopen. In de literatuurlijst zijn de
relevante publicaties van iedere gemeente te vinden.
In paragraaf 3 zal ik me meer richten op het politieke aspect van de nieuwkomersprojecten. Dit naar aanleiding van de interviews met de D66-raadsleden. Tenslotte zullen in
paragraaf 4 een aantal samenvattende tabellen gepresenteerd worden.
De vergelijking en conclusies volgen in het volgende hoofdstuk. Eén aspect is hier al van
belang om misverstanden over de inhoud van de projecten te vermijden. Er bestaat
namelijk een groot verschil in definities, zoals die door de gemeenten gehanteerd worden
met betrekking tot nieuwkomers. Hoewel er door het Ministerie van VWS een definitie
geformuleerd is, wordt deze door diverse gemeenten anders geïnterpreteerd. Bovendien
hebben een aantal gemeenten een bredere of smallere doelgroep voor hun project geformuleerd. In de vergelijking van de gemeenten en resultaten wordt hier nog op teruggekomen.

6.2 Beschrijving van de projecten in de gemeenten
6.2.1 Gemeente Amsterdam
Op dit moment (januari 1995) bestaat er in de gemeente Amsterdam nog onduidelijkheid
over de definitieve opzet en voortzetting van het project integratie nieuwkomers. Aangezien de situatie vrij complex is, zal hieronder geprobeerd worden de stand van zaken zo
goed mogelijk weer te geven.
Sinds 1990 bestond er namelijk wel een project voor nieuwkomers in Amsterdam. Dit
bureau was ondergebracht bij het bevolkingsregister van de gemeente. De werkzaamheden
van het bureau bleven echter beperkt tot het geven van voorlichting en het doorverwijzen
van de nieuwkomer naar andere instellingen. De nieuwkomer moest daarna zelf bekijken
wat hij met deze informatie deed; van verdere begeleiding was geen sprake. In de loop van
de tijd kreeg dit bureau door deze manier van werken een slechte naam. Het bereik onder
de nieuwkomers liep eveneens sterk terug vanwege administratieve fouten. Bovendien was
er ook geen goed zicht op uitval van de nieuwkomer omdat het bureau alleen maar een
baliemedewerker had. Vanwege dit lage bereik werd er initiatief genomen om te komen tot
een ander opvangmodel. In maart 1994 werd hiervoor een nieuw plan ontworpen. Dit zal
hieronder beschreven worden.
Het zou een zelfstandig project voor drie jaar moeten worden. Ieder half jaar zou er
verslag aan de gemeente moeten komen over het project. Daarna zou er een evaluatie
moeten komen om te beslissen over voortzetting. Dit concept is een combinatie van het
WVC model en de ervaringen uit andere gemeenten.
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Dit betekende dat op een resultaatgerichte werkwijze zou moeten worden overgegaan, met
als doelstelling inburgering. In het nieuwe project zou na intake een traject opgesteld
moeten worden. Doelstelling is om te werken naar een bereik van 100 procent. Het is van
groot belang een dergelijk project te hebben, ook al zal het aantal traditionele nieuwkomers de komende tijd waarschijnlijk afnemen. Het is namelijk wel te verwachten dat het
aantal verblijfsgerechtigden zal stijgen. Het lijkt dan ook het best om te komen tot een
geïntegreerde aanpak. Vandaar dat de bedoeling was om te komen tot een brede doelgroep
van alle nieuwkomers. Alleen mensen uit westerse landen zijn uitgesloten; degene uit de
voormalige wervingslanden zouden wel meegenomen worden. Voor de 12 tot 17 jarigen
zou, ongeacht het land van herkomst, een goede instroom in het reguliere onderwijs
verzorgd moeten worden.
Er zou zoveel mogelijk gebruik gemaakt moeten worden van algemene budgetten en
voorzieningen. Men zou moeten komen tot een meer verplichtende resultaatgerichte
benadering van de voorzieningen.
Integratie zou met name tot stand moeten komen via de arbeidsmarkt, door middel van
trajectbegeleiding gericht op plaatsing op de arbeidsmarkt. Dit zou moeten gebeuren via 6
regio bureau's (volgens de RBA indeling). In het voorstel zou ook de gemeente Diemen
mee doen. De doelstelling was om te komen tot een regionaal beleid.
Volgens het plan moet de werving voor het project gebeuren middels 3 brieven en
eventueel een huisbezoek. Wanneer iemand deel neemt krijgt hij maximaal twee jaar
trajectbegeleiding. Op deze wijze hoopt men de nieuwkomer te blijven motiveren. De
cursussen MO en NT2 zouden moeten starten op basis van de instroom van nieuwkomers.
De educatieve instellingen en de migrantenorganisaties zouden verantwoordelijk moeten
zijn voor de uitvoering. De organisaties van migranten zouden daarbij het onderdeel MO
moeten geven in een soort pool. De trajectbegeleiders zouden uit de doelgroep zelf moeten
komen. Bij onvoldoende inzet of uitval tijdens het traject zou er korting op de uitkering
moeten volgen.
In maart 1994 stemde de gemeenteraad in met dit nieuwe beleid. Waarna met de uitvoering begonnen kon worden. De hiervoor beschreven plannen zijn echter niet doorgegaan
omdat de start van de uitvoering in mei gestopt werd door de nieuwe wethouder. Er is
toen een onderzoek gestart dat uitvloeide in een organisatie-advies. Volgens dat advies zou
het bevolkingsregister de eerste opvang van de nieuwkomer moeten verzorgen. Dit
betekent dat zij de nieuwkomer registreren en doorverwijzen. Daarna zou de hele opvang
van de nieuwkomer een zaak voor de deelraden worden. Deze moeten zelf verder het
beleid met betrekking tot de nieuwkomers vormgeven.
Dit alles leidt ertoe dat er verwarring ontstaat over ieders taak binnen het nieuwkomersbeleid. Dit leidt ook tot spanningen tussen afdelingen bij de gemeente. Het nieuwkomersbeleid is een relatief nieuw beleidsterrein waar in het begin een duidelijke bestuurlijk/
politieke sturing gegeven dient te worden. Dat kan leiden tot een knelpunt, wanneer het
bestuur niet weet wat men wil. Wanneer er bovendien geen 'politieke dekking' bestaat
voor het beleid ontstaat er ook bij het bestuur grote verwarring.
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6.2.2 Gemeente Apeldoorn
Ondanks het relatief grote aantal nieuwkomers dat zich in de gemeente Apeldoorn vestigt
is er pas sinds kort een integratieproject opgezet. Gemeentelijke activiteiten om een
dergelijk project te ontwikkelen bleven uit. Het bleek moeilijk om tot samenwerking en
opzet van een project te komen. Vandaar dat er nu een particulier initiatief gestart is door
het Instellingenoverleg Minderheden. De gemeenten Epe en Bruminen hebben zich bij het
Apeldoomse project aangesloten. Het gaat dan echter voornamelijk om de aanvraag voor
subsidie bij VWS, inhoudelijk wordt er tussen de gemeenten niet samengewerkt.
In november 1994 bevond het project zich nog in de voorbereidende fase. Er werd
geprobeerd om de benodigde voorwaarden te creëren en afspraken met diverse instellingen
te maken. Er zijn daarvoor duidelijke samenwerkingsovereenkomsten gesloten met
bijvoorbeeld de Taalschool en Vluchtelingenwerk. Op deze manier kan het aanbod dat men
de nieuwkomer wil bieden ook daadwerkelijk gerealiseerd worden.
Bij de opzet van het project wordt ervan uitgegaan dat aan een aantal voorwaarden
voldaan moet worden om het project te laten slagen. Dit zijn met name het hebben van
een centraal regie- en coördinatiepunt, een samenhangend en continu aanbod in NT2 en
MO en het leveren van maatwerk voor de nieuwkomer. Er wordt geprobeerd om zoveel
mogelijk aan te sluiten op het bestaande aanbod van voorzieningen op het gebied van
opvang, scholing, arbeid en dienstverlening in de gemeente Apeldoorn. Het uiteindelijk
doel van het project is, het bereiken van een evenredige deelname van de nieuwkomers in
de maatschappij. Om de nieuwkomer hierin te begeleiden en om tussentijdse uitval te
voorkomen, wordt het van belang geacht de nieuwkomer in het traject te volgen.
De doelgroep van het project zijn Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Arubanen
en vluchtelingen van 18 jaar en ouder, die niet langer dan 1 jaar legaal in Nederland
verblijven. De keuze voor deze doelgroep is gemaakt op basis van de aantallen nieuwkomers uit deze landen die zich in Apeldoorn vestigen. En daarnaast uit onderhandelingen
met de gemeente over financiering van het project.
Tijdens het doorlopen van het traject (maximaal 2 jaar) wordt de nieuwkomer begeleid
door een trajectbewaker en een vrijwilliger. De case-load van het project laat het niet toe
meer intensief te begeleiden vanuit het project. Deze vrijwilligers zouden vooral van
Vluchtelingenwerk moeten komen. Zij hoeven niet uit de landen van de doelgroep te
komen. Essentieel zou zijn dat deze vrijwilligers goed begeleid worden door het project.
Daarnaast lijkt het belangrijk om ieders taken in het project duidelijk te omschrijven.
Naast trajectbewaking zou er NT2 en MO onderwijs moeten zitten in het traject voor de
nieuwkomer. NT2 zal door de onderwijsinstellingen verzorgd worden. De eerste maatschappelijke oriëntatie wordt aangeboden door Vluchtelingenwerk. In samenwerking met
de Taalschool zal bekeken worden of dit effectief is op deze manier. De Taalschool
verzorgt de lessen NT2 en MO.
Huisvesting ziet het project duidelijk niet als haar werkterrein. Op dat punt willen zij een
doorverwijsfunctie vervullen. Het Bureau Nieuwkomers wordt dan ook duidelijk als een
dienstverlenende en niet als een hulpverlenende instantie gezien.
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In principe vindt deelname aan het project op vrijwillige basis plaats. Op het moment van
onderzoek was het nog niet duidelijk, op welke wijze de nieuwkomer die niet wil deelnemen, gedwongen kan worden tot deelname. Wel is men het erover eens dat de diensten
niet voor niets aangeboden kunnen worden en dat er dus ook iets tegenover staat.
Een belangrijk probleem bij het opzetten van het project, vormen de wachtlijsten bij de
onderwijsinstellingen. Afgesproken is dat nieuwkomers in principe voorrang hebben; wat
allerlei financiële overdrachten nodig maakt. Een nog belangrijker punt met betrekking tot
de wachtlijsten, is het verschil in definitie van de wachtlijsten door de onderwijsinstellingen en de gemeente. Communicatie blijkt ook daarin een belangrijke factor te zijn.
Bij het starten van het project is met name gekeken naar de opzet in een aantal regio
gemeenten. De regio vond men het belangrijkste met het oog op mogelijke regionalisering
van het nieuwkomersbeleid in de toekomst. Belangrijkste onderwerpen bij deze bestudering
van regio gemeenten waren de werkwijze en de gemaakte afspraken van het project.
Doordat het een particulier initiatief betreft, is de Stichting Wisselwerk (die het geheel
uitvoert) de eindverantwoordelijke van het project. Hoewel deze Stichting wel regelmatig
te maken heeft met de gemeente, heeft de gemeente geen directe invloed en kan de
Stichting onafhankelijk bepaalde beslissingen nemen. De taken worden bilateraal door de
gemeente gefinancierd.
Zelforganisaties bestaan er niet zoveel in Apeldoorn. De organisaties die er wel bestaan,
zouden hooguit een informerende rol kunnen spelen. Over verdere knelpunten in de
uitvoering en de samenwerking tussen de diverse betrokkenen kan op dit moment nog niet
zoveel gezegd worden. Daarvoor moet het project eerst van start zijn gegaan.
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6.2.3 Gemeente Arnhem
In de gemeente Arnhem spreekt men niet meer van een Project integratie nieuwkomers,
maar van een structureel beleidselement van de gemeente. Het bureau van de unit
nieuwkomers is ondergebracht bij de Dienst Sociale Zaken en Arbeid van de gemeente
Arnhem. De gemeenten Rheden en Renkurn dienen via Arnhem een aanvraag voor
subsidie in. Inhoudelijk wordt er niet samengewerkt.
Door dienstverlening aan de nieuwkomer hoopt het bureau een gelijkwaardige deelname
van de nieuwkomer aan de maatschappij te realiseren. Door de trajectbegeleiders van het
bureau (alien van autochtone afkomst) wordt de nieuwkomer hierbij begeleid. Bij verdeling
van de nieuwkomers over de begeleiders wordt niet gedifferentieerd naar sexe dan wel
afkomst.
De gegevens van de nieuwkomer komen binnen via de afdeling bevolking van de
gemeente en worden door het bureau gecheckt bij de Vreemdelingendienst. Doelgroep van
het bureau zijn de nieuwkomende gezinsherenigers en -vormers. Daarnaast vallen sinds
1994 ook de statushouders en asielzoekers (in principe alleen de kansrijke) onder de
doelgroep. Er is bewust voor deze brede doelgroep gekozen omdat je anders nog de kans
loopt dat grote groepen buitengesloten worden en in achterstand geraken.
De asielzoekers worden begeleid door Vluchtelingenwerk. Hierover zijn duidelijke
afspraken gemaakt tussen de gemeente en Vluchtelingenwerk. Door het Bureau Nieuwkomers worden al deze mensen op een traject gezet. Het gaat hierbij echt om mensen die
zich anders niet, of moeilijk, zouden redden. Het is niet de bedoeling de mensen bij de
hand te nemen, wat bij de begeleiding van de asielzoekers wel eens het geval is. Het zou
wenselijk zijn dat er ook landelijk meer duidelijkheid komt over de doelgroep voor dit
soort projecten, vooral vanwege de groeiende groep asielzoekers. Daarnaast wordt een
duidelijke taakafbakening tussen de gemeente en Vluchtelingenwerk als zeer belangrijk
ervaren.
Nieuwkomers met een uitkering zijn verplicht het traject te volgen, anders kunnen er
kortingen op de uitkering volgen. Het bereik onder deze groep is dan ook 100 procent, wat
ook een gevolg is van de korte lijnen met de sociale dienst. Voor de niet uitkeringsafhankelijken is dat bereik ongeveer 80 procent. Uitval probeert het bureau te voorkomen
door de deelnemers het nut van het deelnemen in te laten zien. Een allochtone trajectbegeleider zou beter op de situatie van de nieuwkomer in kunnen spelen. Op dit moment zijn
alle trajectbegeieiders echter autochtoon. Dit heeft als voordeel dat de nieuwkomer niet
alleen in zijn eigen kringetje blijft. Als meest ideaal wordt een 'mix' van autochtone en
allochtone begeleiders gezien. Men streeft ernaar dit in de toekomst te realiseren. De in- en
uitstroom bij het bureau waren in 1993 vrijwel in evenwicht, wat betekent dat er een
constant aantal deelnemers is.
Het traject voor de nieuwkomer omvat NT2 en MO met daarnaast beroepenoriëntatie. Er
wordt op dit moment nog gewerkt om te komen tot een combinatie van beroepsopleiding
en NT2. Voor MO worden eigen materialen gebruikt. Het vak wordt gegeven in combinatie met NT2. Het bureau is nog niet tevreden over deze cursus MO, vooral omdat het te
theoretisch blijft.
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Zoals uit bovenstaande blijkt, beslist de gemeente over de inhoud en het aanbod voor
nieuwkomers bij de basiseducatie. De uitvoerder (basiseducatie) is verantwoordelijk voor
het behalen van de onderwijsinhoudelijke doelen en de studiebegeleiding. De basiseducatie
is naar mening van het bureau te weinig resultaatgericht. Dit heeft tot gevolg dat trajecten
voor de nieuwkomer veel te lang duren. Het wordt als probleem ervaren dat men niet weet
wat er aan deze lange trajecten gedaan kan worden.
Daarnaast bestaan er nog wachtlijsten, ondanks het feit dat nieuwkomers voorrang hebben.
Dit lijkt vooral te wijten te zijn aan het beperkt aantal instroommomenten (2 per schooljaar) in het onderwijs. De gemeente heeft daarom een particuliere onderwijsinstelling (die
er mee adverteerde dat ze een snel resultaat zouden kunnen behalen) ingehuurd om een
aantal NT2 cursussen te verzorgen. De resultaten lijken inderdaad positief. Onder andere
op deze manier probeert de gemeente het traject continu bij te stellen en te verbeteren.
In de basiseducatie zitten nieuwkomers en andere deelnemers in dezelfde groep. De
onderwijsinstelling bepaalt in welke groep de nieuwkomer geplaatst wordt, aan de hand
van vooropleiding en niveau. Na ieder toetsmoment op de school is er vanuit het bureau
contact met de onderwijsinstelling en de nieuwkomer. In het begin gingen de onderhandelingen met de onderwijsinstellingen vrij moeizaam. In de loop van de tijd is dat
duidelijk verbeterd.
Naast de Basiseducatie wordt er door het bureau ook samengewerkt met VAVO, RBA,
Stichting werk en scholing en de sociale dienst. Op dit moment is er nog te weinig zicht
op en ordening van allerlei eigen organisaties van migranten. Zij zouden in de toekomst
wel een ondersteunende en doorverwijsfunctie kunnen gaan vervullen.
Huisvesting valt buiten de doelstelling van het bureau. Dit vanwege het feit dat dit bij
gezinsherenigers en gezinsvormers geregeld moet zijn voordat zij tot Nederland worden
toegelaten. Vluchtelingen moeten via de gemeente geplaatst worden. Daardoor zou ook bij
hen huisvesting niet het grootste probleem zijn.
De gemeente en de stichting werk en scholing zijn verantwoordelijk voor de trajectbegeleiding. Het bureau begeleidt de nieuwkomer tot het punt dat hij beroepsgerichte scholing
gaat volgen of bemiddeld kan worden naar een baan. Voor deze trajectbemiddeling naar
werk moet het arbeidsbureau zorg dragen. Het RBA richt zich daarbij toch met name op
degenen die eenvoudig te plaatsen zijn.
Een belangrijk probleem bij het bereiken van de nieuwkomer is dat de mogelijkheden van
kinderopvang zeer beperkt zijn. Er bestaan lange wachtlijsten hiervoor. Het creëren van dit
soort randvoorwaarden zou dan ook van groot belang zijn voordat er überhaupt over
verplichting voor de nieuwkomer gesproken zou kunnen worden.
Communicatie lijkt van groot belang. Vandaar ook dat er op landelijk niveau gekomen zou
moeten worden tot een overleg tussen gemeenten die al bezig zijn met een project en zij
die nog beginnen. In Arnhem is het bureau grotendeels op eigen initiatief opgezet.
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6.2.4 Den Haag
Het project integratie nieuwkomers bestaat sinds 1990 in Den Haag. De gemeente Den
Haag was één van de, door het Ministerie van WVC, aangewezen 'experimeutgemeenten'
met betrekking tot het nieuwe beleid dat opgezet ging worden voor de nieuwkomers in
Nederland. Het project richt zich inmiddels op drie deeltaken. Dit omvat het geven van
informatie aan nieuwkomers, het organiseren van wijkbezoeken en wijkactiviteiten, het
Startpunt Nieuwkomers (project voor eerste opvang). Het Startpunt is belast met opvang en
begeleiding van alle nieuwkomers. Op deze manier en door middel van schriftelijke
uitnodigingen probeert het Startpunt Nieuwkomers ook deelnemers te werven. Het
Startpunt heeft ervoor gekozen niet te werven door middel van huisbezoeken omdat die
werkwijze te veel energie kost voor hetgeen eruit gehaald wordt, is de ervaring in Den
Haag.
Het Startpunt nieuwkomers valt onder de dienst Welzijn van de gemeente Den Haag. In de
toekomst zal dit onder de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen, omdat men
wil komen tot een integrale aanpak. Er is één wethouder die alle aspecten van het
nieuwkomersbeleid in portefeuille heeft. Dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn
voor het feit dat de samenwerking tussen de diverse instanties in de gemeente Den Haag
zo goed verloopt.
In eerste instantie beperkte de doelgroep zich tot Marokkanen. Inmiddels is zij uitgebreid
naar alle nieuwkomers die in Den Haag komen in het kader van gezinshereniging en
gezinsvorming en daarnaast de Antillianen en Arubanen. De statushouders en asielzoekers
zijn geen deel van de doelgroep van het Startpunt. Deze uitbreiding van de doelgroep is
gebeurd op initiatief van de gemeente Den Haag in het kader van de sociale vernieuwing.
De ervaring wees namelijk uit, dat het als zeer oneerlijk wordt ervaren, dat de ene groep
wel en een andere groep die het net zo nodig heeft, niet deel mag nemen aan het project.
In het aanbod voor de doelgroep wordt er rekening gehouden met de etnische achtergrond.
Dit gebeurt zowel door een aanbod in de eigen taal te verzorgen als door het aanstellen
van medewerkers uit de diverse taalgroepen. Dit laatste wordt gedaan in het kader van het
geven van een voorbeeld aan de nieuwkomer, om hem op die manier ook te motiveren.
Daarnaast bestaan er aparte vrouwengroepen. Zo probeert men in te spelen op de cultuur
van de nieuwkomer en de deelname zo hoog mogelijk te krijgen.
Doelstelling van het project is om zo snel mogelijk te komen tot sociale en/of economische
zelfredzaamheid van de nieuwkomer. Dit denkt men te bereiken door voor iedere nieuwkomer, NT2 en trajectbegeleiding te organiseren. Om afhankelijk van de doelstelling van het
individuele traject te komen tot doorstroom naar de arbeidsmarkt. De gemeente moet de
integratie van de nieuwkomers bevorderen en de voorwaarden daarvoor scheppen. Maar
om inderdaad ook op het gebied van arbeid wat te kunnen bereiken, is het van groot
belang dat ook bedrijven en organisaties daar wat aan doen.
Onderwijs/scholing en arbeid zijn dus de belangrijkste componenten van het integratieproj ect. Met het deelterrein huisvesting wordt in het project niets gedaan omdat het
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voornamelijk om gezinsherenigers en gezinsvormers gaat. Hoewel geconstateerd wordt dat
veel nieuwkomers in bepaalde concentratiewijken in Den Haag wonen. Bovendien erkent
de gemeente wel dat bij het verwerven van een zelfstandige positie ook het vinden van
geschikte huisvesting hoort.
De reguliere educatieve voorzieningen verzorgen NT2 en MO in opdracht van het
Startpunt nieuwkomers. De trajectbegeleiding wordt door het Startpunt zelf verzorgd. De
trajectbegeleider bewaakt het traject en helpt in geval van problemen. Dit betekent dat er
doorverwezen wordt naar diverse instanties; er is duidelijk gekozen om het geen maatschappelijk werk te laten worden. Het Startpunt nieuwkomers is verantwoordelijk voor de
centrale regie van het project. De andere instellingen verwijzen de nieuwkomer ook naar
het Startpunt.
Het project voor de nieuwkomers moet ingepast worden in de bestaande structuur van
voorzieningen. Daarvoor is een goede infrastructuur nodig. Alle instellingen moeten
daarvoor met elkaar verbonden zijn en er moeten duidelijk afspraken (structureel) zijn, is
de mening. Dit bepaalt voor een groot deel het succes van het project. Het is echter
moeilijk om de doorverwijzing sluitend te krijgen. Dit is een structureel alsook een
communicatief probleem.
In veel gevallen is het traject dat de nieuwkomers af moeten leggen naar werk, vrij lang.
Wanneer dit traject echter te lang wordt, leidt dat in veel gevallen tot uitval. Het is daarom
eveneens wenselijk dat er duidelijke begin- en eindtermen voor het traject geformuleerd
worden. Zodat er ook betere voortgangscontrole kan bestaan. Ook op landelijk niveau zou
dat wenselijk zijn. Zeker wanneer een inburgeringstraject verplicht zou gaan worden.
Men stuit eveneens op het dilemma hoe je mensen met een slechte opleiding, toch goede
resultaten kunt laten behalen in het scholingstraject. Ook daarvoor zou er een duidelijker
landelijk kader geformuleerd moeten worden. Dit laatste geldt eveneens voor het onderdeel
MO in het traject (daarover bestaat in veel gemeenten grote onduidelijkheid, waardoor
iedereen maar wat probeert).
Een ander probleem is dat er een groot verschil is in formele en feitelijke verblijfstijd van
de 'nieuwkomer'. Dit komt voort uit het feit, dat hij langer in Nederland woonachtig is
alvorens de nieuwkomer een verblijfsvergunning krijgt (enerzijds gaat het dan om illegaal
verblijf en anderzijds om de afhandelingsduur bij de Vreemdelingendienst). Het Startpunt
kiest dan ook als toelatingscriterium, áánmelding bij de Vreemdelingendienst en niet het
beschikken over een verblijfsvergunning.
Een laatste punt is dat het toewijzen van de verblijfsvergunning op dit moment zo lang
duurt dat de meeste nieuwkomers al via de vreemdelingendienst binnenkomen.
Een groot knelpunt is dat landelijk te weinig gecommuniceerd wordt; consequenties
zouden beter op elkaar afgestemd moeten worden. Daarvoor is echter informatieoverdracht
nodig en die ontbreekt nog veel.
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6.2.5 Gemeente Dordrecht
Sinds 1991 kent de gemeente Dordrecht het project opvang nieuwkomers. Het project is
ondergebracht bij de dienst Sociale Zaken van de gemeente. De uitvoering vindt op dit
moment op een andere locatie plaats (bij een dienstverleningsinstelling). Door deze
spreiding over de gemeente is een goede communicatie moeilijk. Voor een aantal buurgemeenten wordt door Dordrecht wel de subsidie aangevraagd; er wordt niet inhoudelijk
samengewerkt. Dit was in eerste instantie wel de bedoeling (bijvoorbeeld met betrekking
tot onderwijs), maar bleek in de praktijk lastig te realiseren.
Alle nieuwkomers die in de gemeente binnenkomen, worden voor deelname benaderd. Dit
gebeurt op basis van de gegevens van Burgerzaken, die het bureau iedere week ontvangt.
Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen behoren evenals personen met een
andere sociaal-economische cultuur, tot de doelgroep van het project. De 16-17 jarigen
kunnen eveneens deelnemen aan het project. Iedere leeftijdsgroep blijkt een ander soort
beroep te doen op het project.
De werving kan intensief zijn door middel van brieven en huisbezoeken. Maar onderkend
wordt dat het bereik van het project voor een groot deel bepaald wordt door het bestaan
van een sociaal netwerk en de PR van het project. Bij het project speelt verder het idee om
voorlichting te gaan geven over Nederland op bijvoorbeeld de Antillen.
De deelnemers aan het project zijn onder te verdelen in diverse taalgroepen. Voor ieder
van deze groepen zijn er eigentalige medewerkers aangesteld. Nieuwkomers worden op die
manier over de begeleiders verdeeld. Deze begeleiding omvat meer dan alleen trajectbegeleiding. Het wordt dan ook maatschappelijke begeleiding genoemd omdat er ook een stuk
maatschappelijk werk in opgenomen is. Vandaar dat ook huisvesting door deze begeleider
als zijn werkterrein wordt gezien. Iedere dag kan de nieuwkomer terecht op het spreekuur
van de begeleider. Daarnaast zijn er tijdens het traject een aantal vaststaande afspraken.
De maatschappelijk begeleider probeert op basis van de wensen en mogelijkheden van de
nieuwkomer, een traject met hem op te zetten. Daarbij probeert de begeleider in te spelen
op de achtergrond en reden van migratie van de nieuwkomer. Het is van groot belang om
een goed traject uit te zetten, om op die manier uitval en demotivatie bij de nieuwkomer te
voorkomen. Deelname aan het project gebeurt op vrijwillige basis, mede omdat er geen
sanctiemogelijkheden zijn op dit moment.
De statushouders en de asielzoekers in de ROA-woningen in de gemeente worden nu nog
begeleid door Vluchtelingenwerk. Op dit moment zijn er plannen om te komen tot een
fusie tussen de gemeente, maatschappelijke dienstverlening (stichting Op Maat waar de
maatschappelijk begeleiders in dienst zijn) en Vluchtelingenwerk. De intentie bestaat om
één zelfstandige stichting op te zetten die de opvang van nieuwkomers verzorgt. De
gemeente zou daarbij een subsidiërende rol hebben. Men hoopt op die manier te kunnen
komen tot kortere lijnen, in plaats van de lange ambtelijke lijnen waar men nu aan vast zit.
Door bovendien het gehele project op één locatie te concentreren, hoopt men de drempel
voor de nieuwkomer te verlagen en de effectiviteit te kunnen verbeteren.
Doordat er geen duidelijke normen voor uitstroom uit het project geformuleerd zijn, loopt
het project op dit moment langzaam vol. Om wel te komen tot uitstroomcriteria en de
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praktische uitvoering daarvan, zouden er ook bij de onderwijsinstellingen hardere eisen
gesteld moeten worden.
Door in het onderwijs te differentiëren en groepen, voor bijvoorbeeld vrouwen en Antillianen, op te zetten hoopt men de deelname te vergroten. Ook drempels om vervolgonderwijs
te volgen zouden zo weg genomen moeten worden. Het onderwijs omvat in ieder geval
NT2 en MO. NT2 wordt zowel door de Basiseducatie als het VAVO verzorgd. MO wordt
gegeven door de maatschappelijk begeleiders en de docenten die ook NT2 verzorgen. Er
wordt geprobeerd de beide onderwijselementen op elkaar in te laten spelen.
Het programma MO wordt momenteel herzien. Men wil proberen om te komen tot een
aantal basisvakken en daarnaast ook keuzevakken in te voeren (zodat meer recht gedaan
kan worden aan de belangstelling van de nieuwkomer). De migrantenorganisaties worden
niet direct bij het project betrokken. Wel zitten zij in het netwerkoverleg. Hun bijdrage is
met name het afstemmen en bijdragen aan de PR van het bureau.
Het aantal te realiseren instroommomenten vormt in de 'onderhandelingen' met de
onderwijsinstellingen nog wel eens een moeilijk punt. Door dit aspect te gaan koppelen
aan de voorwaarde voor subsidietoekenning aan het onderwijs, hoopt het project dit in de
toekomst te voorkomen. Ook de intake voor de doorverwijzing naar een bepaald schooltype zou dan bij het project moeten gebeuren. De rol van opdrachtgever die het project
heeft, blijft nu nog te onduidelijk om dit soort zaken te realiseren. Dit wordt nog versterkt
doordat het project geen eigen budget voor onderwijs heeft. In de loop van het project is
er wel steeds meer eensgezindheid en afstemming met betrekking tot scholing bereikt. Het
deel arbeidsbemiddeling behoort op dit moment nog niet officieel tot het project. Men
hoopt in de toekomst daar wel de middelen voor te hebben. De afstemming met de
beroepsopleidingen verloopt op dit moment nog niet altijd vlot. Ook de nieuwkomer
beoordeelt NT2 en MO positiever dan de arbeidsbemiddeling, die daarop zou moeten
volgen.
De opvang van nieuwkomers is nu dus gerealiseerd in de vorm van een project. Dit heeft
als gevolg dat de toekomst onduidelijk is, vooral wat subsidie betreft. Het wordt daarom
moeilijk om lange termijn afspraken te maken. Bovendien wil iedereen die bij het project
betrokken is, ook gewoon helderheid over de voortzetting. Daarnaast zijn de diverse
geldstromen van de Rijksoverheid nauwelijks op elkaar afgestemd, wat de duidelijkheid
niet ten goede komt.
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6.2.6 Gemeente Eindhoven
In de gemeente Eindhoven loopt de opvang van nieuwkomers en vluchtelingen via het
project Enter. Het hoofddoel van het project is toeleiding naar de arbeid. Enter krijgt de
gegevens over de nieuwkomer van het bevolkingsregister, maar doet verder niet aan
actieve werving van de nieuwkomer. Enter is aangehaakt bij de GSD van de gemeente
Eindhoven.
De gemeente Eindhoven is zelf initiatiefnemer; het project valt onder de dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken, waarbij Enter zorg draagt voor de uitvoering. De
gemeente heeft het project ook zelf vorm gegeven. Regionale samenwerking blijkt moeilijk
van de grond te krijgen. Dit is onder andere het gevolg van het feit dat er zeer verschillende definities voor de doelgroep van een integratieproject gebruikt worden. Bovendien zijn
de relatie en werkafspraken met de regionale Vluchtelingenwerk organisaties niet altijd
helder, wat vereist is om tot een goede samenwerking te komen.
Voor iedere doelgroep is er een aparte begeleider in het project. Het gaat dan om Turken,
Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Arubanen, Oost-Europese landen, ontwikkelingslanden en eventueel statushouders. Zij worden begeleid door een trajectbegeleider vanuit
het project Enter. Minimaal één keer per kwartaal vindt er een evaluatie met de cliënt
plaats. Snelle bijstelling van het traject wordt daarmee mogelijk. De overdracht van
statushouders aan Enter gebeurt op aangeven van Vluchtelingenwerk Eindhoven; dit zodra
de cliënt in staat wordt geacht een taal- of arbeidsbeniiddelingstraject te kunnen volgen. In
eerste instantie worden zij dus door Vluchtelingenwerk begeleid.
Met betrekking tot bijvoorbeeld cursussen aan vrouwen, worden een aantal taken uitbesteed aan eigen organisaties van migranten, die activiteiten voor vrouwen organiseren. Op
die manier wordt gepoogd het bereik te vergroten. Voor de rest zijn contacten met de
zelfhulporganisaties, in de uitvoering van het project, zeer beperkt.
Voor drie kwart van de deelnemers is het vinden van werk het einddoel. De nieuwkomers
die inderdaad willen gaan werken, worden met prioriteit behandeld door het project. Enter
richt zich bij het traject naar werk vooral op NT2 en MO. Wanneer het om langdurige
maatschappelijke dienstverlening of huisvesting gaat wordt de nieuwkomer doorverwezen
naar andere instellingen. In de individuele trajectbemiddeling (ITB) wordt de nieuwkomer
daarna verder geholpen in de richting van arbeid. Voor de deelnemers aan het nieuwkomersproject bestaan er geen wachtlijsten. Het project heeft daarvoor afspraken gemaakt
met de onderwijsinstellingen om dit te kunnen realiseren. Voor de NT2 lessen bestaat er
een aparte groep speciaal voor nieuwkomers.
Ondanks deze gemaakte afspraken vormt de positionering van het project in het geheel van
maatschappelijke instellingen in Eindhoven nogal eens een probleem. Bij het starten van
het project was er nog een soort belangenstrijd. Met het opbouwen van het netwerk is de
samenwerking tussen de instellingen ook verbeterd. Om effectief te kunnen werken zou het
handig zijn, wanneer de gegevens van de diverse instellingen meer aan elkaar gekoppeld
zouden zijn. Het wordt in de gemeente belangrijk gevonden dat het projectbureau wat te
bieden heeft. Daarvoor is het bestaan van het hierboven genoemde netwerk van groot
belang.
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Met alle deelnemers aan het project worden bij het begin van het traject duidelijke
afspraken gemaakt. Dit gebeurt door de trajectbegeleider. Iedere deelnemer betaalt
bovendien bij aanvang van het traject een bepaald bedrag; hij krijgt dat weer terug
wanneer hij een bepaald Cito niveau behaald heeft. Voor de deelnemers, die afhankelijk
zijn van een uitkering, wordt het traject verplicht. Bij het regelmatig niet verschijnen bij de
cursus kan de nieuwkomer dan gekort worden op de uitkering.
De begeleidingscapaciteit is vrij klein bij het project; het aantal nieuwkomers is nauwelijks
te verwerken. Dit zou enerzijds het gevolg zijn van het grote aantal nieuwkomers, maar
anderzijds ook samenhangen met het lange traject van de meeste nieuwkomers. Daardoor
blijven veel mensen lang in het traject hangen. Het is moeilijk om hier een oplossing voor
te vinden, zeker wanneer er ook te weinig geld is om er iets aan te doen.
Door de projectmatige aanpak van het nieuwkomersbeleid is het ieder jaar weer onduidelijk wat er te verwachten is. Het structureel opnemen van het nieuwkomersbeleid zou een
bijdrage aan de verbetering kunnen leveren.
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6.2.7 Gemeente Nijmegen
Het project nieuwkomers is, met betrekking tot de organisatie, aangehaakt bij de Dienst
Sociale Zaken van de gemeente Nijmegen. Het project is in 1991 ontstaan vanuit Bureau
Arbeidsinpassing Minderheden (BAM). Op de ervaringen die daar zijn opgedaan is het
project verder gebouwd. Er is daarbij niet zozeer gekeken naar voorbeelden in andere
gemeenten. Voor een aantal gemeenten in de regio, wordt wel de subsidie bij VWS
aangevraagd door Nijmegen, maar inhoudelijk wordt er niet verder samengewerkt. Het ligt
wel in de bedoeling om samenwerkingsafspraken met de deelnemende gemeenten te
formaliseren.
Bureau Nieuwkomers gaat bij de organisatie van het project zoveel mogelijk uit van het
bestaande instrumentarium aan instellingen en dergelijke in de gemeente. Met diverse
instellingen zijn er dan ook samenwerkingsafspraken gemaakt, zij voeren een aantal taken
van het project uit. Alleen de trajectbegeleiding en het management wil men in eigen hand
houden.
Via de afdeling Burgerzaken en de Vreemdelingendienst ontvangt het bureau de gegevens
over de nieuwkomers. Daar haalt zij dan de mensen die onder de doelgroep vallen uit. Dit
zijn Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Oost-Europeanen en vluchtelingen uit
voormalig Joegoslavië. Vluchtelingen vallen officieel niet onder de doelgroep, maar
worden wanneer zij zich melden, in een aantal gevallen wel meegenomen. Dit laatste leidt
nog wel eens tot discussies met Vluchtelingenwerk, die het als haar taak ziet deze groep te
begeleiden. Er is overigens wel overleg over mogelijke samenwerking met Vluchtelingenwerk gepleegd.
Asielzoekers worden niet tot de doelgroep gerekend omdat hun verblijfsstatus nog te
onzeker is. Dat zou kunnen betekenen dat er veel tijd en energie geïnvesteerd wordt die
verloren gaat wanneer iemand niet wordt toegelaten. In de loop van 1995 zal het integraal
plan nieuwkomers worden vastgesteld. Het is de bedoeling dat Bureau Nieuwkomers dan
onderdeel gaat uitmaken van dat integrale opvangmodel.
De werving van de nieuwkomer gebeurt sinds kort middels twee schriftelijke uitnodigingen. Eventueel kan daar een telefonische benadering op volgen of kunnen de gegevens bij
Burgerzaken gecontroleerd worden. Op deze wijze hoopt men het bereik te vergroten.
Het traject dat doorlopen wordt kan in Nijmegen op twee manieren worden afgesloten
namelijk: sociaal-educatieve zelfredzaamheid en arbeid. Op dit moment wordt er zoveel
mogelijk ingespeeld op de individuele situatie van de nieuwkomer, maar er wordt in het
traject niet verder gedifferentieerd. Er bestaan ook geen speciale groepen bij het project
(bijvoorbeeld voor vrouwen). Naar behoefte kan daar in de toekomst wel wat mee gedaan
worden. Vrouwen nemen nu nog weinig deel aan het traject. In combinatie met een ander
project van de gemeente, voor kinderopvang, hoopt men deze situatie in de toekomst te
verbeteren.
Om het project te kunnen laten functioneren zijn er zoals gezegd samenwerkingsafspraken.
In de praktijk blijken deze echter niet altijd eensluidend. Het gaat bovendien toch vooral
om procedure afspraken. De aansluiting van de diverse schakels in het traject kan dan ook
nog verbeterd worden, is de mening bij Bureau Nieuwkomers.
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Goede afspraken met dienstverlenende instanties zijn onontbeerlijk, omdat je alleen dan
bijvoorbeeld efficiënt kunt doorverwijzen. Het is nog niet helder welke instanties daarbij
wel en niet van belang zijn en betrokken moeten worden.
Alleen de deelnemers met een uitkering worden verplicht tot deelname aan het project.
Wanneer iemand twee maal zonder bericht niet verschijnt krijgt het bureau bericht en
kunnen de gegevens doorgespeeld worden aan de Sociale Dienst. Zij kunnen de betrokkene
sanctioneren door de uitkering op te schorten of in te trekken. Er wordt ook voor anderen
bekeken welke mogelijkheden er zijn om tot een meer verplichtend traject te komen. Dit
betekent wel dat de gemeente de voorzieningen aan moet kunnen bieden.
De cursussen MO en NT2 worden in Nijmegen geïntegreerd gegeven. In het verleden heeft
Bureau Nieuwkomers met weinig succes een MO-cursus georganiseerd. Verder wordt de
educatie overgelaten aan de onderwijsinstellingen omdat zij daar het meeste ervaring mee
hebben. Bureau Nieuwkomers houdt zich daar niet verder mee bezig. De begeleiding
tussen de schakels in het traject wordt wel verzorgd door Bureau Nieuwkomers. Gedurende
het hele traject wordt de nieuwkomer begeleid door de trajectbegeleider van het bureau.
Na deze eerste cursussen is arbeidsinpassing zoals werkervaringsplaatsen, de volgende stap
in de meeste trajecten. De arbeidsvoorziening moet het op dit laatste punt overnemen. In
deze context werken de trajectbegeleiders samen met consulenten van het arbeidsbureau.
Huisvesting wordt niet tot het werkterrein van het bureau gerekend. Dit zou, vanwege de
reden van migratie, al geregeld moeten zijn. Bovendien zit ook hier het idee achter dat je
de nieuwkomer niet moet overspoelen met hulpverlening wanneer hij het ook best zelf kan
vinden. Indien nodig wordt de nieuwkomer wel doorverwezen.
Daar de nieuwkomer geen voorrang heeft vormen de wachtlijsten wel een probleem bij de
educatieve instellingen. Het blijkt moeilijk om in de wachttijd te werken met vrijwilligers,
vooral omdat de overgang en aansluiting op NT2 dan niet zo soepel verloopt. Het geven
van voorrang aan de nieuwkomer is daarnaast ook weer moeilijk te verantwoorden naar
andere groepen. Er wordt, vanwege het belang van het probleem, wel aan gedacht om dit
toch door te voeren. Eventueel zouden middels contracten ook plaatsen ingekocht kunnen
worden bij de Volwasseneducatie. Daarnaast zou, volgens Bureau Nieuwkomers, ook de
intensiteit van de cursussen verder uitgebreid moeten worden, om de nieuwkomer sneller
te kunnen plaatsen.
Om tot een volledig integrale aanpak te komen, moet er nog meer samengewerkt worden.
Bovendien zouden de instellingen zelf zich wat minder moeten profileren omdat het hier
gaat om een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gemeente zou dan de centrale regie
moeten voeren. De centrale uitvoeringsorganisatie zou Bureau Nieuwkomers moeten
worden. In de praktijk blijkt het belangrijk dat je het traject en de afspraken kunt evalueren en bijstellen indien nodig. Door het interim karakter van de project coördinatie blijven
er op dit moment een aantal zaken liggen, die eigenlijk intensiever aangepakt zouden
moeten worden. Zo zou een goede evaluatie van het project zeer nuttig zijn.
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6.2.8 Gemeente Rotterdam
Het integratieproject voor nieuwkomers in Rotterdam is bekend onder de naam PIN. Het
Project Integratie Nieuwkomers (PIN) maakte deel uit van de sociale vernieuwingsactiviteiten in Rotterdam. Op dit moment is dat niet meer het geval daar PIN al voldoende
bekendheid heeft verworven. Het project is in eerste instantie dan ook uit de eigen
middelen van de gemeente opgezet. Bij de opzet is duidelijk gekeken naar ervaringen
opgedaan bij experimenten te Tilburg en Den Haag.
Het PIN valt onder de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente. De
opbouw en uitbreiding van het project is gefaseerd. Taakstelling voor 1994 was om 5000
nieuwkomers in een traject te hebben. In 1995 hoopt het PIN een sluitende aanpak te
kunnen realiseren. Ieder kwartaal worden de nieuwe ontwikkelingen door PIN gerapporteerd aan de gemeente.
PIN heeft inmiddels drie vestigingen in Rotterdam. Voor twee buurgemeenten wordt
ondersteuning verleend bij de intake en trajectbewaking van nieuwkomende vluchtelingen.
Mogelijkerwijs kan het PIN in de toekomst ook meer regionaal gaan werken. Bij de
organisatie probeert men zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen.
Alle mensen tussen 17 en 55 jaar, die zich nieuw in Rotterdam vestigen, komen in
aanmerking voor het project. Ook vluchtelingen en asielzoekers kunnen meedoen. Mensen
die illegaal in Nederland verblijven zijn uitgesloten van deelname. Elk kwartaal worden de
gegevens van de nieuwkomer gecontroleerd om te bepalen of het traject voortgezet kan
worden. Het wordt niet als een loze investering gezien om mensen, die mogelijk toch nog
uitgezet worden, te begeleiden.
De wijze van indeling van nieuwkomers is nu nog erg juridisch. Het zou wellicht beter
zijn een indeling te maken op basis van de reden van migratie. Voor het PIN vormt de
situatie van de nieuwkomer hier in Nederland het belangrijkste uitgangspunt bij het werk.
Deze situatie hier kan van grote invloed zijn op het functioneren van de nieuwkomer.
Omdat het PIN vooral preventief wil werken is het van groot belang dat de nieuwkomer
zich snel meldt en deel gaat nemen. Op basis van de gegevens van Burgerzaken kijkt het
PIN welke mensen in aanmerking komen voor deelname en worden deze personen
vervolgens benaderd. Door de toenemende bekendheid van PIN melden zich ook steeds
meer nieuwkomers op eigen initiatief bij het bureau aan. Nieuwkomers die afhankelijk zijn
van een uitkering moeten zich eerst aanmelden bij het PIN alvorens zij inderdaad
aanspraak kunnen maken op deze gelden.
Wanneer een nieuwkomer bij PIN binnenkomt, verzorgt zij de intake in de eigen taal van
de nieuwkomer. Er wordt samen met de nieuwkomer een traject opgezet. De verdere
activiteiten binnen dit traject worden uitbesteed aan andere instellingen. PIN zorgt tijdens
het doorlopen van het traject voor de trajectbewaking. Dit gebeurt door de trajectbewakers
van PIN die de taal van de nieuwkomer spreken en zelf ook immigrant zijn. Daarnaast
heeft het PIN met name beleids- en coördinatietaken. De afstemming tussen de diverse
ketens van het project en de Organisatie van het geheel is in sommige gevallen vrij
moeilijk.
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Voor deze werkwijze is bewust gekozen omdat het vanwege de grote aantallen nieuwkomers in Rotterdam vrijwel onmogelijk is om alles centraal aan te bieden. Daarnaast heeft
deze manier van organisatie als voordeel dat het Pll'.T niet betrokken wordt bij de belangenstrijd van allerlei instellingen en dat het bovendien mogelijk wordt om meer buurtgericht
te werk te gaan.
In de regel volgt iedere nieuwkomer bij binnenkomst allereerst een Introductieprogramma
(IP). Hiervoor wordt niet gedifferentieerd naar opleiding, maar iedereen krijgt dezelfde
eerste kennismaking. Slechts de intensiteit van de cursus is verschillend. Het IP wordt door
de Taalschool, Vluchtelingenwerk Rij nmond (vluchtelingen) en het CBB (Antillianen/
Arubanen) aangeboden. Het aantal instroommomenten is hierbij verschillend. In het IP
volgt een kennismaking met het integratietraject en Nederland. Het gaat in deze fase met
name om het geven van informatie en advies. Hiermee kan ook een betere doorverwijzing
naar de vervolgcursussen plaatsvinden.
In het tweede, educatieve deel, wordt wel gedifferentieerd. Dit tweede deel omvat MO,
beroepenoriëntatie en sociale en communicatieve vaardigheden. De samenwerking met
onderwijsinstellingen is hierbij van groot belang. Daarvoor is een goede verhouding met
het onderwijs en wederzijds begrip noodzakelijk. Op dit moment doet PIN ook mee met de
campagne 'Rotterdam Leert'. Daardoor is tijdelijke fmanciering van cursussen Nederlands
mogelijk om daarmee de wachtlijsten weg te werken. Door de invoering van meerdere
instroommomenten zijn de wachttijden eveneens korter geworden.Verder nemen medewerkers van PIN deel aan allerlei andere initiatieven met betrekking tot nieuwkomersbeleid,
zoals bijvoorbeeld de Werkgroep Integratie Nieuwkomers (WIN).
Er bestaan op dit moment nog geen duidelijke eindtermen voor het onderwijs. Ook criteria
voor doorstroming ontbreken nog. Dit leidt er toe dat veel trajecten lang duren en dat er
wachttijden ontstaan. In de toekomst zal hier wat aan gedaan moeten worden.
Nadat de nieuwkomer dit traject doorlopen heeft, moet het reguliere achterstandsbeleid het
verder overnemen. Waar het accent bij het begin van PIN met name op educatie lag, wordt
het begrip integratie nu breder. Het gaat nu steeds meer om oriëntatie en participatie van
de nieuwkomer. De doorstroom naar arbeid vindt op dit moment nog onvoldoende plaats
vanwege de achterblijvende arbeidsmarktontwikkeling. De rol van het RBA bij het vinden
van werk is vaak beperkt daar er enerzijds geen vacatures zijn en anderzijds weinig
resultaten te behalen zijn.
Huisvesting en het verkrijgen van een verblijfsvergunning houdt veel nieuwkomers bezig.
De functie van PIN op dit terrein is eveneens het geven van informatie en het verwijzen
naar andere instellingen. Het netwerk van PIN speelt dus een grote rol in de hele organisatie van het project. De migrantenorganisaties hebben vooral een adviserende rol. In de
uitvoering van het project hebben zij geen taak.
Met de hierboven beschreven werkwijze hoopt PIN een bijdrage te leveren aan het
integratieproces, zodat de nieuwkomer in gelijke mate aan de samenleving kan deelnemen.
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6.2.9 Gemeente Tilburg
Het Bureau Nieuwkomers is, in de gemeente Tilburg, één van de projecten in het kader
van het integratiebeleid. Er wordt door de gemeente de nadruk gelegd op de tweezijdigheid
van het proces van integratie. Tilburg was in 1990 eveneens een experimentgemeente van
het door WVC opgezette beleid voor nieuwkomers.
Het Bureau Nieuwkomers is ondergebracht in een Stichting. Deze wordt voor een groot
deel echter gefinancierd door de gemeente. Door eisen/voorwaarden te stellen aan de
subsidie, bestaat er ook voor de politiek de mogelijkheid om invloed uit te oefenen. De
gemeente Tilburg wil in de toekomst toch ook meer de regiefunctie van het nieuwkomersbeleid op zich nemen. Zij heeft ook een duidelijke visie op het inburgeringsbeleid
ontwikkeld. Met deze overname van de regie duikt er wel het probleem van bijvoorbeeld
privacy bescherming van de gegevens van de nieuwkomer op. Er zou een vreemde situatie
ontstaan, wanneer iedereen ongelimiteerd kon beschikken over de gegevens van de
nieuwkomer die deelneemt aan het integratietraject. Daarnaast zou de gemeente ook
rekening moeten houden met de uitvoerders die een dergelijk beleid moeten verwezenlijken.
Bureau Nieuwkomers houdt zich met name bezig met educatie en trajectbegeleiding.
Daarnaast verzorgen zij ook een stuk dienstverlening. Het bieden van mogelijkheden staat
bij de hele organisatie centraal.
De doelgroep van het bureau zijn de gezinsherenigers en -vormers uit de traditionele
wervingslanden van 18 jaar en ouder. De gegevens van de nieuwkomers in de gemeente
ontvangen zij van Burgerzaken en de vreemdelingendienst. De vluchtelingen die zich in
Tilburg vestigen worden opgevangen door Vluchtelingenwerk. Hoewel er wel overwogen
wordt de doelgroep breder te maken, is dat tot nu toe niet uitgevoerd. De verbreding van
de doelgroep zou bestaan uit nieuwkomers uit met name derde Wereldlanden, Zuid- en
Oost Europa die geen vluchteling dan wel asielzoeker zijn. Met Vluchtelingenwerk Tilburg
is een intentieverklaring overeengekomen om verder samenwerking te onderzoeken. Op de
diversiteit in individuele gevallen probeert het Bureau Nieuwkomers nu al in te spelen
door middel van de trajectbegeleiding.
Het bereik zou op een aantal manieren nog verbeterd kunnen worden. Het gaat dan vooral
om het effectiever koppelen van gegevens bij diverse instanties en het wegwerken van de
achterstand bij Burgerzaken. Daarnaast gaat het ook om het aanbrengen van meer
diversiteit in het educatieve aanbod (zowel wat betreft duur als ook plaats).
Doordat de Stichting Volwassen educatie, die het onderwijs verzorgt, in hetzelfde pand
gehuisvest is als Bureau Nieuwkomers, is er direct overleg mogelijk. Zeker bij het
voorkomen van uitval van de deelnemers kan dit een belangrijke factor zijn. Het bureau
hoopt de effectiviteit van de NT2 cursussen te vergroten door de deelnemers te differentiëren naar hoog- en laag opgeleiden en daarnaast analfabeten. Voorwaarde om dit te
realiseren is dat de instroom van nieuwkomers voldoende is. Dit zou een reden kunnen zijn
om tot meer regionale samenwerking te komen. Alsmede meer samenwerking met
Vluchtelingenwerk.
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De nieuwkomer moet maximaal 5 maanden wachten, voordat hij bij een cursus in kan
stromen. Bij de doorstroming naar Stichting Volwassen educatie heeft de nieuwkomer
voorrang. Bij het dag- en avondcollege (VAVO) heeft de nieuwkomer wel last van
wachtlijsten. De hoger opgeleiden volgden tot nu toe vaak een cursus Nederlands bij de
KUB. Dat blijkt op dit moment echter wat moeilijker te lopen.
Voor de cursus MO (aangevuld met praktijk) wordt de differentiëring naar opleiding niet
gemaakt.
Deze beide cursussen worden het eerste half jaar aangeboden door Bureau Nieuwkomers.
Daarna moet de nieuwkomer doorstromen naar de reguliere voorzieningen zoals arbeidsvoorzieningen, educatieve instellingen en RBA. Deze instellingen moeten het dan verder
overnemen waarbij Bureau Nieuwkomers nog wel de trajectbegeleiding verzorgt. De eigen
organisaties van migranten hebben in het geheel met name een klankbord- en verwijsfunctie.
Bureau Nieuwkomers verzorgt maximaal 2 jaar trajectbegeleiding voor de nieuwkomer. Bij
het begin van het traject worden er duidelijke afspraken gemaakt tussen de trajectbegeleider en de nieuwkomer. Dit gebeurt mondeling, omdat het bureau van mening is dat deze
manier beter aansluit bij de cultuur van de nieuwkomer. Het traject is niet verplicht.
Sancties zouden eerder contraproductief werken, is de mening bij het bureau. Momenteel
wordt 93 procent bereikt, waarvan 78 procent deelneemt.
Over de verdere doorstroom van de nieuwkomer, met name naar de arbeidsmarkt is op dit
moment nog niet veel te zeggen. Om daarover überhaupt wat te kunnen zeggen, is het
voor Bureau Nieuwkomers ook van belang dat de wensen en mogelijkheden van de
nieuwkomer meer in kaart gebracht worden.
Huisvesting valt niet onder het werkterrein van Bureau Nieuwkomers. De gemeente
hanteert als uitgangspunt, dat iedereen op basis van inkomen en gezinssituatie een woning
krijgt toegewezen.
Op dit moment is er bij het bureau te weinig rust om de methoden nu eens echt te
analyseren en verbeteren. Dit zou ook samenhangen met de onduidelijkheid waaraan een
opvangmodel moet voldoen. Zoals bijvoorbeeld vormgeving aan integrale aanpak, inhoud
en financiering van het project. De financiering zou hierin mogelijk verbetering kunnen
brengen.
Op 19 december 1994 is door de gemeenteraad een nota 'inburgering verblijfsgerechtigden' aangenomen. Dit is een kadernota waarin voorwaarden voor beleid en uitvoering zijn
opgenomen. Het gaat dan onder andere over de samenwerking van Bureau Nieuwkomers
en Vluchtelingenwerk naar één model van opvang. De financiering zou worden gesplitst
naar educatie en trajectbegeleiding.
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6.2.10 Gemeente Utrecht
Het Bureau Nieuwkomers in Utrecht is in 1990 voortgekomen uit het sociale vernieuwingsbeleid. Ook op dit moment vindt een gedeelte van de financiering nog uit dat potje
plaats. Het project richtte zich bij het begin uitsluitend op Turken en Marokkanen, die
toegeleid werden naar de arbeidsmarkt. Nu wordt er voor iedere nieuwkomer een individueel doel en traject opgesteld. Bovendien is de doelgroep uitgebreid naar Surinamers,
Antillianen, Arubanen en nieuwkomers uit de GIJSP landen (Griekenland, Italië, Joegoslavië, Spanje en Portugal. Zij moeten wel 16 jaar of ouder zijn en niet langer dan 1 jaar in
Nederland verblijven. Vluchtelingen kunnen op dit moment nog niet deelnemen aan het
project.
Het traject voor de nieuwkomer omvat in de meeste gevallen NT2, MO en trajectbegeleiding. Dit laatste element wordt door het bureau het belangrijkst gevonden.
De gegevens over de nieuwkomers ontvangt het bureau via burgerzaken. De nieuwkomer
wordt in aansluiting daarop uitgenodigd voor deelname. Het blijkt echter wel zo te zijn dat
juist die groepen die begeleiding nodig hebben niet op de uitnodiging ingaan. Door middel
van huisbezoeken probeert het bureau ook hen te bereiken.
In het project wordt geen verdere differentiatie gehanteerd. Men gaat er vanuit dat een
groot deel van de problemen bij alle nieuwkomers gelijk zijn. Het zou daarom ook
eenvoudig zijn om een integrale aanpak door te voeren.
Na de intake wordt de nieuwkomer zo mogelijk op een cursus geplaatst. Dit leverde echter
nog wel eens problemen op. Vandaar dat er extra gelden voor vrij gemaakt zijn en er voor
de nieuwkomer geen wachtlijsten meer zijn. In het vervolg van het traject kan dit niet
meer gegarandeerd worden.
Na het begin van het traject valt er toch een aantal deelnemers uit; meestal vanwege het
vinden van werk. Vandaar dat een verplichte inburgeringsperiode in Utrecht positief
ontvangen wordt. Nu gaat er veel tijd, energie en geld verloren.
Er wordt in het project bewust geen onderscheid gemaakt naar sexe. Dit wordt gedaan om
de nieuwkomer zo veel mogelijk de Nederlandse waarden en normen over te dragen.
Bepaalde themas bij MO zouden wel apart aangeboden kunnen worden.
Op contractbasis worden er plaatsen ingekocht bij onderwijsinstellingen. Daarbij wordt
gedifferentieerd naar jongeren (16-21 jaar), hoog- en laag opgeleiden. Deze scheiding
wordt eigenlijk gemaakt vanwege de belangen van de instellingen. Feitelijk is dit een
denkbeeldige scheidslijn. Op het moment dat er voldoende deelnemers zijn, wordt er nu
een groep gestart. Dit bepaalt ook de wachttijd. Het wordt door Bureau Nieuwkomers als
ideaal gezien om de cursus op één centrale plaats aan te bieden zodat je niet in iedere wijk
moet gaan kijken. Veel mensen willen nu per se dicht bij huis omdat die mogelijkheid nu
nog bestaat.
Het aanbod van Bureau Nieuwkomers is nu nog erg versnipperd. Mede als gevolg van
afhankelijkheid van andere instellingen. Het bureau zou dan ook liever zelf de budgetten
verdelen, hopende daarmee ook te komen tot een meer sluitende aanpak.
NT2 en MO (zowel theoretisch en praktisch) wordt voor maximaal 600 uur gegeven.
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Afspraken met arbeidsvoorziening worden nog gemaakt. Huisvesting valt alleen onder het
project voor zover het om oplossen van kleinere problemen en doorverwijzen gaat.
Voor deelnemers met een uitkering is het traject nu al verplicht, maar echte sancties
vinden zelden plaats.
Er wordt in het project bewust niet gewerkt met vrijwilligers. De eigen organisaties van
migranten worden bij de uitvoering van het project eveneens niet betrokken. De trajectbegeleiders zijn wel allemaal van allochtone afkomst. De trajectbegeleiding omvat voor een
deel ook maatschappelijke begeleiding, met name in de zin van opvangen en doorverwijzen. Iedere tien weken is er een toetsmoment en evaluatie met de onderwijsinstelling,
nieuwkomer en trajectbegeleider.
Bij het bureau bestaat de wens dat er landelijk meer duidelijke richtlijnen voor het traject
komen. Bureau Nieuwkomers kan dan nog wel verder op de plaatselijke situatie inspelen.
Verspilling van geld en energie kan daarmee voorkomen worden, is de mening bij Bureau
Nieuwkomers.
Bureau Nieuwkomers maakt gebruik van reguliere voorzieningen. Het aspect kwaliteit laat
bij deze voorzieningen nog wel eens te wensen over. De reguliere instellingen worden ook
te weinig gestimuleerd om een goed product af te leveren. Ook op dit punt zouden er
landelijke criteria moeten komen om het niveau van een opleiding vast te kunnen stellen.
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6.3 De D66 bestuurder over de integratieprojecten
Naast de in de voorgaande paragraaf beschreven uitvoering van de projecten, is voor dit
onderzoek eveneens de politieke aansturing en besluitvorming over het project van belang.
In deze paragraaf wil ik dan ook de bevindingen op dit gebied, vooral opgedaan uit de
interviews met de D66-raadsleden in de gemeenten, weergeven en samenvatten. Het gaat
hierbij om de D66-raadsleden die het nieuwkomersbeleid in portefeuille hebben.
Alle D66-raadsleden bleken op de hoogte van het project voor de integratie van nieuwkomers dat er in hun gemeente bestaat. De betrokkenheid bij en kennis van het project is
daarentegen sterk verschillend per raadslid. Dit verschil lijkt onder andere samen te hangen
met de tijd dat betrokkene al raadslid is. Volledig bepalend is deze factor echter niet. Een
aantal 'nieuwe raadsleden' zijn namelijk, ondanks hun zittingstijd van ongeveer tien
maanden, goed op de hoogte van de problematiek.
In veel gevallen heeft de kennis van het project vooral betrekking op een bepaald aspect
van dit project. In zeven van de tien interviews kwam daarbij het aspect (taal-) onderwijs
als belangrijkste aspect naar voren. Het gaat dan vooral om de problematiek van de
wachtlijsten en het bereiken van de doelgroep in relatie tot het nieuwkomersproject.
Indien binnen de D66-fractie een discussie is geweest met betrekking tot de integratie van
nieuwkomers, blijkt deze eveneens vooral betrekking te hebben op dit aspect onderwijs/scholing.
In veel gemeenten vinden discussies op het gebied van integratie nieuwkomers echter niet
zozeer in de fractie plaats, maar eerder in de commissie die voor deze zaken verantwoordelijk is. De commissie waar dit beleid behandeld wordt, is meestal een vrij brede
commissie (zoals onderwijs of welzijn) die veel meer zaken behandelt. In een dergelijke
commissie hebben alle geïnterviewden zitting. De afgelopen tijd zouden ook niet zoveel
veranderingen zijn opgetreden in de projecten. Daarmee was er ook niet zo'n behoefte aan
discussie over het onderwerp. Het standpunt van de fractie zou volgens een aantal raadsleden al voldoende bepaald zijn in de verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraad.
Er lijkt op basis van de interviews overigens geen verschil te bestaan in de betrokkenheid
van de raadsleden in de grotere en die in de middelgrote gemeenten. Communicatie lijkt
juist één van de bepalende factoren te zijn bij de betrokkenheid. Het hebben van een
evaluatiemoment bij het project zou van invloed kunnen zijn op de kennis en betrokkenheid van het raadslid bij het project.
Wanneer de projecten zelf ook wat aan voorlichting organiseren, blijken de raadsleden
daarin zeer geïnteresseerd. Ter plaatse kijken hoe een project wordt uitgevoerd, wordt erg
gewaardeerd.
Over het algemeen zien de raadsleden voor zichzelf vooral een controlerende functie
weggelegd bij het nieuwkomersproj eet. Zeven van de tien geïnterviewden zeggen dat
weinig directe sturing mogelijk dan wel wenselijk is, vanuit de positie als raadslid. Veel
plannen blijken toch in het college voorbereid te worden, de raad heeft daarbij slechts een
goedkeurende rol.
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Opvallend is dat in die gemeenten waar een D66-wethouder zitting heeft of had in het
college, de raadsleden ook het gevoel hebben dat ze meer invloed kunnen uitoefenen.
Onder de raadsleden lijkt eenstemmigheid te bestaan op het punt van de uitvoering van het
project. Dit wil men zoveel mogelijk aan het veld zelf overlaten. Een aantal raadsleden
geeft aan dat zij over dit soort zaken ook niet zo goed kunnen oordelen omdat ze
bijvoorbeeld niet op de hoogte zijn van andere organisatie-modellen.
Bij de betrokken raadsleden bestaat, evenals bij de projectcoördinatoren, de behoefte aan
meer duidelijkheid over de organisatie van de projecten. Deze helderheid zou vooral door
de rijksoverheid gegeven moeten worden. Het gaat daarbij vooral om eindtermen en het
niveau waarop de elementen van het traject afgesloten zouden moeten worden.
De beoordeling van een project en het bepalen waar iets misloopt zouden dan ook beter te
controleren zijn. Nu is het zo dat de meeste raadsleden (en andere betrokkenen) ervan
uitgaan dat het goed gaat met het project, zolang ze geen signalen ontvangen die het
tegendeel beweren. Bij de raadsleden bestaat dan ook geen duidelijk oordeel over de faalen succesfactoren van het project.
Eén raadslid voerde terecht aan dat, om te beoordelen welke rol je als raadslid speelt, het
van belang is om te bepalen welke rol je wilt spelen. Naast de taak van de rijksoverheid
om meer duidelijkheid te verschaffen over de eisen aan een nieuwkomersproject, ligt hier
dus mogelijk ook een taak voor de lokale politiek. Deze zou duidelijker haar eigen
standpunt in het geheel kunnen bepalen en daarnaast kunnen zorgen voor meer directe
voeling en invloed.
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6.4 Samenvattende tabellen
In deze paragraaf wil ik een aantal resultaten van het onderzoek in de vorm van tabellen
samenvatten. Het gaat hierbij slechts om een aantal aspecten. Veel van de verkregen
informatie in het onderzoek leent zich hier namelijk niet toe.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de instanties buiten de eigen gemeente, waar
de projectcoördinatoren (volgens eigen zeggen) contact mee hadden. De intensiteit van de
contacten is uit de tabel eveneens af te lezen. In diverse gemeenten werd aangegeven dat
het, bij deze contacten vooral gaat om overleg over procedures en vaak niet zeer inhoudelijk gericht is.
In de tabel zijn een aantal afkortingen gebruikt die ik hier kort zal toelichten.
VNG: Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
TON: Transferpunt Opvang Nieuwkomers
WIN: Werkgroep Integratie Nieuwkomers

Contact met

Andere
gemeenten

VNG

YWS

Transferpunt
TON

WIN

Regelmatig

1

1

0

7

1

Incidenteel

9

3

6

3

0

Nooit

0

16

4

10

19

Tabel 2: Overzicht van de contacten buiten de gemeentelijke instanties, zoals die door
projectcoördinatoren werden aangegeven.

Uit tabel 2 blijkt dat het Transferpunt Opvang Nieuwkomers door het grootste deel van de
gemeenten regelmatig geraadpleegd wordt. Blijkbaar is het voor de gemeenten interessant
om het TON te benaderen. In de meeste gevallen zou het bij dit raadplegen gaan om het
navraag doen over allerlei praktische zaken en manieren van organisatie.
De VNG daarentegen blijkt door de meeste onderzochte gemeenten incidenteel of nooit
geraadpleegd te worden. Door de meeste gemeenten werd aangegeven dat ze de benodigde
informatie of expertise al ergens anders vandaan haalden. De VNG had op dat punt voor
de projectcoördinatoren in ieder geval niet zo veel toe te voegen.
Andere gemeenten blijken vooral geraadpleegd te worden wanneer men van ervaringen van
anderen wil leren of wanneer men gewoon geïnteresseerd is hoe een bepaald probleem
daar opgelost is.
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Een tweede aspect betreft de financiering van de integratieprojecten. In tabel 3 wordt
aangegeven welke financieringsbronnen de gemeenten gebruiken om de integratieprojecten
te financieren.
Er wordt in de tabel een aantal afkortingen gebruikt waarvan de verklaring hieronder
volgt.
BIV: Bijdrage Integratie programma Verblijfsgerechtigden
ESF: Europees Sociaal Fonds
OCW: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
RBA: Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening
VWS: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Middelen

Benut

Onbenut

BIV

2

8

ESF

5

5

gemeente

8

2

OCW

6

4

provincie

1

9

RBA

3

7

VWS

10

0

Tabel 3: Overzicht van de voor het project gebruikte financieringsbronnen, in de tien
onderzochte gemeenten

In de tabel is weergegeven hoevéél gemeenten een bepaalde financieringsbron benutten.
Uit tabel 3 blijkt dat iedere gemeente in ieder geval een beroep doet op de financieringsmogelijkheden van het Ministerie van VWS. In het merendeel van de gemeenten wordt er
geen aanspraak gemaakt op de middelen van de provincie om in de bekostiging van het
project bij te dragen. De middelen van de Bijdrage Integratie programma Verblijfsgerechtigden blijven eveneens voor een groot deel onbenut. Dit is te verklaren vanuit het feit dat
in veel gemeenten er nog geen statushouders in het project zijn opgenomen.
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Samenwerkingspartner

ja

Basiseducatie

10

0

VAVO

10

0

Maatschappelijke instellingen en stichtingen

6

4

RBA

8

2

Dienst Welzijn/sociale
zaken

8

2

Vluchtelingenwerk

4

6

Vreemdelingendienst

5

5

Burgerzaken

9

1

J

nee

Tabel 4: Overzicht van de samenwerkingspartners in de onderzochte gemeenten
In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de instellingen en organisaties die betrokken
zijn bij de uitvoering van het project. De hier weergegeven instellingen zijn degene waar
de meeste samenwerking mee blijkt te bestaan binnen de gemeente. Incidenteel kunnen
natuurlijk nog veel meer instellingen betrokken zijn. In de kolommen 2 en 3 van de tabel
is af te lezen in hoeveel gemeenten er al dan geen contact met de genoemde instantie
bestaat.
Uit de tabel blijkt dat onderwijsinstellingen in alle gemeenten betrokken zijn. Daarnaast
wordt in het merendeel van de gemeenten ook samengewerkt met het RBA. Hieruit blijkt
nogmaals de nadruk op onderwijs/scholing en arbeid in de projecten. Huisvesting valt
slechts in een enkel geval onder de activiteiten van een project. Waarschijnlijk dat
woningbouwverenigingen daarom ook niet tot de structurele partners in het project blijken
te behoren.
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Hoofdstuk 7 Nieuwkomersprojecten in de praktijk
7.1

Een vergelijking van de projecten in de gemeenten

Inleiding
Voordat ik overga op het vergelijken van de gemeenten en de resultaten in zijn algemeenheid, moeten hier eerst een aantal opmerkingen gemaakt worden. Deze zijn van
belang voor een juiste interpretatie van de gegevens en de vergelijkingen.
Bij het bekijken van de gemeenten moet onderkend worden dat het aantal nieuwkomers
een bepalende factor kan zijn bij het organiseren van een integratieproject. De aantallen
waarmee een gemeente geconfronteerd wordt, zijn van grote invloed op de wijze waarop
het project georganiseerd kan worden. Het is bijvoorbeeld vrijwel onmogelijk om met de
huidige beschikbare middelen een zeer grote groep nieuwkomers, vanuit één bureau,
volledig individueel te begeleiden. Daarnaast is het verschil in kosten voor de opvang van
tien dan wel honderd nieuwkomers natuurlijk aanzienlijk. Bij de 'beoordeling' van de
gemeenten moeten dit soort zaken dan ook niet vergeten worden. Een overzicht van de
aantallen nieuwkomers is overigens terug te vinden in paragraaf 5.3.
Een ander belangrijk punt dat niet uit het oog verloren mag worden, is het verschil in
werkgelegenheid (en vraag naar bepaalde arbeid) in de diverse gemeenten. Dit zou de
doorstroom naar arbeid mede kunnen beïnvloeden. Bij deze doorstroming zou ook het
verschil in achtergrond van de migratie gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen zijn. Met
name op het verschil tussen enerzijds de gezinsherenigers/gezinsvormers en anderzijds
vluchtelingen zou daarbij gelet moeten worden. ik heb me hiermee in dit onderzoek verder
niet bezig gehouden, maar dergelijke zaken spelen natuurlijk wel mee.
De derde algemene opmerking die ik hier wil maken, is het verschil in bestaande voorzieningen en samenwerkingsrelaties in de gemeenten. Deze bepalen logischerwijs mede het
slagen van een integratieproject voor nieuwkomers. Wanneer er een goed netwerk bestaat
kan het project daarbij direct aanhaken. In het geval naast het project ook het netwerk
opgezet moet worden, is dit voor het bureau natuurlijk een geheel andere uitgangssituatie.
Organisatie van de projecten
In alle tien gemeenten bestaat een project integratie nieuwkomers. In de gemeente Apeldoorn is het project nog in de fase van opzet. In alle overige gemeenten bestaat het project
dus al enige tijd. De coördinatie van het project vindt in alle gevallen plaats vanuit één
bureau nieuwkomers in de gemeente. Dit kan zowel gebeuren door een gemeentelijke
instantie (acht van de tien) of via een stichting (gemeenten Apeldoorn en Tilburg) die
verantwoording draagt voor de uitvoering. De gemeentelijke instantie waarbij de meeste
nieuwkomersbureaus zijn ondergebracht is de dienst Welzijn of Sociale zaken. Alleen in de
gemeente Amsterdam is het ondergebracht bij de dienst Burgerzaken. De uitvoering van de
projecten wordt grotendeels overgelaten aan de reguliere instellingen.
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Door een aantal gemeenten (vijf van de tien) wordt het als voordeel gezien dat zij direct in
de gemeentelijke structuur zijn ingepast. De ambtelijke lijnen zouden daarmee namelijk
korter zijn. De andere helft van de gemeenten is daarentegen van mening dat er beter wat
meer 'afstand' in de relatie met de gemeentestructuur kan bestaan. Met deze afstand zou
het bureau niet zo snel in conflicten tussen instellingen betrokken worden. In de gemeente
Dordrecht bestaan er momenteel dan ook plannen om het bureau wat meer los te koppelen.
Uit ervaringen in een aantal gemeenten blijkt echter, dat het bureau ook niet te ver van de
gemeentelijke organisatie af moet staan. Wanneer het projectbureau ver van de gemeente
afstaat, wordt de communicatie in veel gevallen bemoeilijkt. In alle gemeenten worden
communicatie en het maken van afspraken op enig moment als problematisch ervaren.
Komen tot goede communicatie blijkt vaak moeilijk. In diverse gemeenten blijkt bij de
opzet van het project een competentie- of belangenstrijd tussen de samenwerkende
instellingen te bestaan. Dit kan dan ook in belangrijke mate het succes van het project
bepalen. Om te kunnen scoren in de gemeente moet het bureau duidelijk zichtbaar zijn.
Hiermee profileert het bureau zich dus sterk naar buiten toe. Deze sterke profilering kan
natuurlijk op weerstand stuiten bij de samenwerkingspartners. Een goede werkrelatie kan
daarmee bemoeilijkt worden.

Doelgroep van de projecten
De doelgroep van de nieuwkomersprojecten blijkt allerminst eenduidig. Door het Ministerie van VWS wordt er een definitie van nieuwkomer gegeven. In de tien gemeenten wordt
deze echter op verschillende wijze geïnterpreteerd en gehanteerd. Een aantal projecten richt
zich uitsluitend op gezinsherenigers en gezinsvormers. De landen waar zij vandaan mogen
komen om aan het project deel te nemen, worden ook weer verschillend ingevuld. In de
ene gemeente behoren alleen Marokkanen en Turken tot de doelgroep. In de andere
gemeente mogen ook nieuwkomers uit Oost-Europa, Zuid-Europa en ontwikkelingslanden
deelnemen.
Een ander aspect dat niet overal op dezelfde manier gehanteerd wordt, is het leeftijdcriterium. In vijf van de tien gemeenten, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen en Dordrecht,
mogen ook 16 en 17 jarigen aan het project meedoen. In de betreffende gemeenten is men
van mening dat deze jongeren anders tussen de wal en het schip zouden vallen met
betrekking tot onderwijs en andere voorzieningen.

Werving van de nieuwkomer
Ook over de manier waarop de werving van de nieuwkomer het best kan worden uitgevoerd, bestaan verschillen tussen de gemeenten. Een aantal van hen voert een zeer actieve
werving. De nieuwkomer wordt daarbij eventueel zelfs door middel van huisbezoeken
benaderd voor deelname. Deze wijze van werving blijkt vooral gehanteerd te worden
wanneer men bij het bureau van mening is dat het bereik te laag is. Dit bereik hangt
natuurlijk nog met veel meer zaken samen. Een aantal hiervan zijn bekendheid en
voorlichting van het bureau, geformuleerde doelgroep en de verplichting tot deelname.
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Wanneer de nieuwkomer zich bij het bureau meldt (uit eigen beweging dan wel op
uitnodiging), wordt in alle gevallen een intake gesprek gehouden. De trajectbegeleider die
deze intake doet, gaat samen met de nieuwkomer na wat de wensen en mogelijkheden van
de nieuwkomer zijn. Dit betekent dat, wanneer de nieuwkomer inderdaad tot de doelgroep
behoort en hulp nodig heeft bij het vinden van zijn weg in de Nederlandse samenleving,
een traject met hem wordt opgesteld.

Verplichten en bereiken van de nieuwkomer
In de meeste gemeenten is de nieuwkomer niet verplicht tot deelname aan het project.
Alleen zij die een uitkering ontvangen, worden in zes gemeenten (bijvoorbeeld Rotterdam
en Utrecht) wel verplicht. Als sanctie op 'niet-deelname' wordt daarbij in alle zes
gemeenten, korting of wel intrekking van de uitkering gehanteerd.
In de vier gemeenten (bijvoorbeeld Dordrecht) waar geen verplichting bestaat, gebeurt dit
niet omdat het bureau niet overtuigd is van het nut van sanctionering bij niet deelname.
Daarnaast speelt vaak het argument mee dat men er niet toe over wil gaan een bepaalde
groep wel en een andere groep niet te verplichten.
Het bereik onder de groep waar sanctie mogelijk is, wordt in de zes gemeenten op 100
procent aangegeven. Sanctionering zou volgens deze cijfers dus zeer effectief zijn. Zeker
omdat onder alle andere groepen het bereik ten hoogste 70 procent is, volgens eigen
zeggen bij Bureau Nieuwkomers.
In alle gemeenten wordt het bereiken van vrouwen uit de nieuwkomersgroep als probleem
ervaren. Dit zou vooral samenhangen met het feit dat vrouwen niet mogen deelnemen van
hun familie. Maar ook het ontbreken van kinderopvang en het uitoefenen van de huishoudelijke taak (waardoor deelname aan voltijd cursussen vrijwel onmogelijk wordt) zijn
mogelijke verklaringen voor het moeilijk bereiken van deze groep.
Hoewel de meeste gemeenten zich van dit probleem bewust zijn en hierop proberen in te
spelen, lijkt een structurele oplossing nog niet binnen bereik.
Positieve ervaringen bij het vergroten van het bereik zijn wel opgedaan met aparte
vrouwencursussen. Hiermee lijkt een drempel weggenomen te worden ook voor later
onderwijs. Of deze wijze van differentiëring mogelijk is, hangt natuurlijk mede af van het
aantal nieuwkomers dat instroomt in de gemeente. Alleen wanneer het daarbij gaat om een
redelijk grote groep, is differentiëring mogelijk bij het geven van onderwijs. Dan kunnen
bijvoorbeeld ook aparte avondcursussen gegeven worden. Bij een instroom van tien
nieuwkomers per jaar is dit uiteraard niet te realiseren, je zou dan vrijwel privé-onderwijs
moeten gaan geven. Bij het differentiëren van de nieuwkomers is het bureau ook afhankelijk van de mogelijkheden zoals die door de onderwijsinstellingen aangeboden worden.

Inhoud van de projecten
In negen gemeenten vindt op enige wijze begeleiding van de nieuwkomer vanuit het
projectbureau plaats. Alleen in de gemeente Amsterdam gebeurt dit niet. De intensiteit van
deze begeleiding is duidelijk verschillend ingevuld. Hierbij lijkt het ántal nieuwkomers
dat zich in de gemeente meldt, voor een deel bepalend voor de wijze van begeleiden.
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De begeleiding die de nieuwkomer tijdens het traject krijgt, wordt door de bureaus weer
divers ingevuld. De trajectbegeleiding houdt in de ene gemeente bewaking van de
onderwijsresultaten in. Dit is bijvoorbeeld het geval in Rotterdam. In een andere gemeente
wordt de nieuwkomer daarentegen van a tot z begeleid en is de trajectbegeleiding bijna
maatschappelijk werk te noemen (bijvoorbeeld in Dordrecht). In de gemeente Amsterdam
bestaat geen trajectbegeleiding en wordt de taak van bureau nieuwkomers beperkt tot
doorverwijzen. In het algemeen wordt door bureau nieuwkomers een limiet gesteld aan het
aantal jaar begeleiding dat aan de nieuwkomer verleend wordt. Hierbij moet opgemerkt
worden dat het Bureau Nieuwkomers in vrijwel iedere gemeente vindt, dat de trajecten
voor de nieuwkomer verkort moeten worden. Nu duurt een traject vaak erg lang, waardoor
het voor de nieuwkomer moeilijk is zo'n lange tijd gemotiveerd te blijven. Opvallend is
dat men eigenlijk nergens weet hoe deze verkorting gerealiseerd zou kunnen worden (er
wordt wel van alles geprobeerd, maar dit blijft vooralsnog zonder veel resultaat). Het blijkt
moeilijk om een nieuwkomer die als analfabeet naar Nederland komt, in een jaar op een
dusdanig niveau te hebben dat hij voor het arbeidsbureau bemiddelbaar is.
Het 'traject' van de nieuwkomer kan overigens een aantal einddoelen hebben. Deze kunnen
variëren van 'sociale zelfredzaamheid' (volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij) tot 'professionele zelfredzaamheid' (vinden van werk). Om het individueel gestelde
doel te bereiken, volgt de nieuwkomer in negen van de tien gemeenten een cursus
Nederlands als tweede taal (NT2) zowel als een cursus maatschappij-oriëntatie (MO). In de
gemeente Rotterdam krijgt de nieuwkomer voorafgaand aan dit onderwijs, een introductieprogramma aangeboden. Dit betreft een introductie op Nederland en op het traject. In
Amsterdam wordt de nieuwkomer alleen doorverwezen naar de onderwijsinstellingen. Deze
bieden mogelijk ook dergelijke cursussen, maar zij worden niet op initiatief van bureau
nieuwkomers verzorgd.
De cursussen NT2 en MO worden in een aantal gemeenten afzonderlijk en in andere
geïntegreerd aangeboden. Bepalende factor bij de organisatie van deze cursussen lijkt in de
meeste gevallen, de (on-) mogelijkheden bij de onderwijsinstellingen te zijn. Ook het
totaalaanbod en de intensiteit van de cursussen lijken voor een groot deel bepaald te
worden door het educatieve aanbod. In drie van de tien gemeenten bleek de projectcoördinator niet op de hoogte te zijn van de verdere invulling en inhoud van het onderwijs zoals
dat in het kader van het project werd aangeboden.
Vooral de cursus MO wordt op zeer verschillende wijze aangeboden. In een aantal
gemeenten blijft deze cursus beperkt tot theorie; terwijl in andere gemeenten de nieuwkomer juist praktische ervaring opdoet. Deze eigen invulling van MO is mogelijk omdat er
geen duidelijke criteria bestaan voor deze cursus. In het opvangmodel zoals dat door het
Ministerie van WVC aan de gemeenten werd voorgesteld, staat slechts dat er een component MO in het traject zou moeten zitten. Ook op dit punt blijkt er dus een gebrek aan
definities vanuit de rijksoverheid te bestaan. In veel gemeenten was eveneens de klacht te
horen dat er geen uitstroomcriteria bij het onderwijs bestaan. Een aantal cursussen blijken
nu vol te lopen omdat er geen eenduidig eindniveau is vastgelegd. Een ander punt dat zich
hierbij voordoet is dat de kwaliteit van het onderwijs niet getoetst kan worden omdat er
geen maatstaven gegeven zijn door de rijksoverheid. Het wordt dus aan de gemeenten en
rev

Integreren in Nederland

daarmee vaak aan het bureau nieuwkomers overgelaten, hoe de elementen in het traject in
te vullen zijn.
Het ontbreken van landelijke richtlijnen op dit gebied, zou het voor de gemeenten ook
moeilijker maken om hardere eisen te stellen bij de onderwijsinstellingen.
In de gemeente Arnhem is overigens, als experiment, een commerciële onderwijsinstelling
aangesteld. Het projectbureau was namelijk van mening dat deze instelling de cursussen
effectiever en voordeliger aan kon bieden dan de huidige samenwerkingspartners.
De problematiek van de wachtlijsten probeert men in zeven (zoals bijvoorbeeld in
Eindhoven en Tilburg) van de tien gemeenten te beperken door nieuwkomers voorrang te
geven bij de onderwijsinstellingen. Hiermee wordt het voor de nieuwkomer mogelijk snel
aan het traject te beginnen. In de gemeente Amsterdam laat men dit soort zaken aan het
onderwijsveld zelf over. Andere manieren waarop in diverse gemeenten getracht wordt de
wachttijden te beperken is door meerdere instroommomenten in het onderwijs te realiseren
en door een kort en intensief programma aan te bieden aan de nieuwkomer. Voor beide
zaken geldt dat daar vaak stimuleringsgelden voor uitgetrokken worden om het voor de
onderwijsinstelling mogelijk te maken deze zaken uit te voeren.
Nadat de nieuwkomer deze cursussen heeft doorlopen is het de bedoeling dat hij doorstroomt naar de reguliere voorzieningen. Cito 3 is het minimale niveau dat vereist is om
door te stromen naar een educatief en professioneel traject. Dit betekent dat hij verdere
scholing of een vakopleiding kan gaan volgen. In de meeste gevallen wordt de begeleiding
van de nieuwkomer dan overgedragen naar deze instelling of de reguliere individuele
trajectbegeleiding.
Wat betreft het vinden van werk, zou het RBA de nieuwkomer verder moeten begeleiden.
In veel gevallen blijkt dit moeilijk omdat er geen werk is of omdat de nieuwkomer
onbemiddelbaar is voor het arbeidsbureau. In dit laatste geval zou de nieuwkomer het
Nederlands nog onvoldoende beheersen. Geen van de gemeenten heeft tot nu toe een
oplossing gevonden voor dit probleem. Wel wordt de nieuwkomer in een aantal gemeenten
een diploma NT2 uitgereikt, wanneer hij Cito 3 heeft behaald. Er bestaan op dit moment
nog geen algemene eindtermen voor het NT2 onderwijs. Maar er bestaan bovendien ook
nauwelijks toetsen die het taalbeheersingsniveau van nieuwkomers goed kunnen 'meten'.
Daarnaast is het een probleem dat arbeidsbureaus zich in veel gevallen eerst richten op die
nieuwkomers die ze eenvoudig kunnen bemiddelen. Daardoor blijft een groep over die
deze bemiddeling juist nodig heeft, maar waar het arbeidsbureau geen mogelijkheden voor
ziet.
Zoals uit bovenstaande blijkt, richten de projecten integratie nieuwkomers zich alien
hoofdzakelijk op scholing/onderwijs en toeleiding naar de arbeidsmarkt. Huisvesting, het
derde terrein van integratie, zien de projecten niet als him werkterrein en taak. In het geval
zich hierbij problemen voordoen, kunnen de bureaus wel doorverwijzen naar andere
diensten en instanties. Een mogelijke verklaring voor het niet meenemen van huisvesting
in het project is, dat de doelgroep in alle tien gemeenten tot nu toe nog grotendeels uit
gezinsherenigers en gezinsvormers bestaat. Huisvesting moet officieel geregeld zijn voordat
deze groep een verblijfstitel krijgt toegewezen. Daarmee zou het project zich niet meer op
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deze problematiek hoeven te richten.
Een ander element dat mogelijk meespeelt is het volgende. In iedere gemeente wordt
aangegeven dat het project zoveel mogelijk gebruik probeert te maken van de bestaande
voorzieningen en diensten. En daarmee dus ook van de woningbouwverenigingen. Op deze
manier wordt getracht om het ontstaan van een apart dienstenapparaa.t voor nieuwkomers
te voorkomen. Dit laatste is overigens in lijn met het beleid van de rijksoverheid.
Het blijkt moeilijk om iets te zeggen over het bereik van de diverse projecten. Dit wordt
bemoeilijkt door het ontbreken van uitstroomcriteria uit het onderwijs. Maar ook het grote
verschil in doelgroep maakt het onmogelijk een betrouwbare uitspraak te doen. In de ene
gemeente is de doelgroep veel groter dan in de andere. Dit betekent dat er geen goede
uitspraken gedaan kunnen worden over het aantal dat bereikt wordt omdat de potentiële
groep teveel van elkaar verschilt. Er zal dus eerst een definitie voor bereik moeten komen.
De doorstroom naar arbeid blijkt eveneens moeilijk aan te geven. Veel projecten lopen
namelijk nog niet zolang. Daarom zijn er nog niet zoveel nieuwkomers uitgestroomd
richting werk; de meesten zitten nog in het traject.

7.2

Opvallende resultaten

In alle gemeenten bestaat één bureau dat zich bezighoudt met de uitvoering van het
nieuwkomersproj eet. In twee van de gemeenten is, zoals gezegd, de organisatie ondergebracht in een stichting. In alle andere gevallen maakt het bureau deel uit van een gemeentelijke instantie. Het blijkt dat de organisatievorm meestal gewoon voortkomt uit aansluiting bij een bestaande structuur. In de meeste gevallen lijkt dit geen bewuste keuze, maar
meer een soort logisch gevolg. Wanneer het gaat om een stichting of een zelfstandig
bureau is meestal wel een eigen organisatie opgezet.
Hoewel een stichting wat meer los staat van de gemeente, wil dit niet zeggen dat zij
volledig een eigen koers kan gaan. Bijna altijd wordt zij gefinancierd door de gemeente.
Daarmee kan de gemeente natuurlijk ook eisen en voorwaarden stellen aan de organisatie.
Door een bureau dat wat meer afstand heeft van de gemeente, kan wel voorkomen worden
dat het bureau betrokken raakt bij een belangenstrijd van zowel gemeentelijke- als andere
instellingen.
In slechts één gemeente is het project opgezet vanuit particulier initiatief. In de negen
andere heeft de gemeente aanzet gegeven tot het voeren van nieuwkomersbeleid. De opzet
werd in een aantal gevallen natuurlijk eveneens gedragen door particuliere instellingen, die
achter een dergelijk project konden staan.
Het ambtelijk initiatief lijkt overigens sterk samen te hangen met het landelijk beleid. Het
maken van plannen voor nieuwkomersbeleid door de grotere gemeenten gebeurt namelijk
ongeveer in dezelfde periode als het rijk hiervoor geld beschikbaar stelt.
Door de problematisering van de nieuwkomer op rijksniveau en het vrijkomen van
middelen hiervoor, lijken ook de gemeenten plotseling overtuigd van het nut van een
dergelijk beleid.
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Vanuit de lokale politiek lijkt er weinig sturing te worden gegeven aan opzet en vormgeving van het project. De raadsleden zien geen of een beperkte functie voor zichzelf
weggelegd op dit terrein. Zij willen de uitvoering zoveel mogelijk overlaten aan derden.
Uit persoonlijke ervaring worden soms wel de voor- en nadelen van een bepaalde
organisatievorm onderkend. Door enkele wordt op basis hiervan wél een voorkeur voor
een bepaalde manier van organiseren uitgesproken.
Opvallend is ook dat eigen organisaties van migranten in geen van de tien gemeenten een
belangrijke rol spelen. In een aantal gevallen worden zij wel benaderd en op de hoogte
gehouden over de ontwikkelingen bij het project. Wanneer er dus wel contact met hen
bestaat, blijft hun rol vaak beperkt tot het uitwisselen van informatie. In ongeveer de helft
van de gemeenten heeft men er bewust voor gekozen de migrantenorganisaties geen
actieve rol te laten vervullen. Dit vanwege het feit dat men zoveel mogelijk professioneel
wil werken, maar ook om versnippering van de doelgroep te voorkomen. In de andere
gemeenten wordt tijdgebrek en het bestaan van ofwel weinig ofwel zeer veel migrantenorganisaties, als verklaring voor het niet betrekken in het project aangegeven.
Ook met betrekking tot het deel laten nemen van vrijwilligers aan het traject zijn twee
meningen te onderscheiden. Door een aantal wordt dit positief gewaardeerd omdat het de
betrokkenheid van de burger zou bevorderen. Anderen menen dat de nieuwkomer beter
professioneel begeleid kan worden. Een vrijwilliger zou de nieuwkomer namelijk te veel
bij de hand nemen.
In alle gemeenten, met uitzondering van Arnhem, vindt het beleid op projectbasis plaats.
Dit heeft tot gevolg dat er iedere periode weer onduidelijkheid bestaat over fmanciering
van het project. Maar ook over voortzetting van samenwerkingsrelaties en capaciteit van
het geheel blijven alle betrokkenen vaak lange tijd in het ongewisse. Door het structureel
aanbieden van nieuwkomersbeleid, kan er meer zekerheid en duidelijkheid worden geboden
aan alle betrokkenen. De keuze om het beleid in projecten te voeren, wordt overigens
nergens duidelijk beargumenteerd.
De samenwerkingspartners in de tien gemeenten zijn overal grotendeels dezelfde. De
intensiteit van samenwerking en de sfeer waarin dit plaatsvindt zijn daarentegen wel
verschillend. Heldere afspraken en duidelijke taakafbakeningen lijken bij het functioneren
van een project van groot belang. Anders vervalt het al snel in onderlinge competentiestrijd en fricties. De meeste bij dergelijke projecten betrokken instellingen zijn namelijk
afhankelijk van subsidie en willen hun voortbestaan niet in het geding zien komen.
Daarnaast voelen zij zich snel bedreigd, wanneer er iemand anders op 'hun werkterrein'
komt; iedereen wil zijn eigen werkgebiedje en expertise beschermen. In het geval er dan
geen duidelijk afspraken zijn gemaakt, leiden dergelijke situaties al snel tot misverstanden,
gebrek aan aansluitende doorstroming van de ene naar de andere schakel in het traject (en
daarmee uitval van de deelnemer) etcetera.
Hoewel het traject in de meeste gemeenten dus geen verplichtend karakter heeft, wordt wel
in negen van de tien gemeenten (met uitzondering van Amsterdam) geprobeerd de uitval
van deelnemers te voorkomen. Dit gebeurt meestal door de trajectbegeleider die probeert
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de nieuwkomer het nut van het traject te laten inzien en hem zo te blijven motiveren. Er
wordt dan ook in vrijwel iedere gemeente opgemerkt dat het traject wel vrijwillig, maar
niet vrijblijvend is. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de nieuwkomer. In een
aantal gemeenten doet men dit bewust mondeling, omdat dat beter aan zou sluiten bij de
cultuur van de nieuwkomer.
Hierop aansluitend moet een ander punt naar voren gebracht worden. Met betrekking tot
begeleiding van de nieuwkomer in de eigen taal zijn de meningen tussen de tien gemeenten letterlijk tegenovergesteld. Volgens de één zou het juist positief werken op de
nieuwkomer om eigentalige medewerkers in dienst te hebben. Dit zou een soort vertrouwen scheppen. Terwijl de andere helft van mening is dat de nieuwkomer vanaf het begin
zoveel mogelijk over moet nemen van de Nederlandse taal en gebruiken. Op één punt is
men het overigens wel eens; het blijkt van groot belang om allochtonen in dienst te hebben
bij de trajectbegeleiding. Zij kunnen daarbij een voorbeeldfunctie hebben. Bovendien
zouden zij de situatie van de nieuwkomer beter begrijpen.
De contacten die gemeenten over allerlei zaken omtrent het project hebben, blijven in veel
gevallen beperkt tot overleg in de regio en bij het Transferpunt Opvang Nieuwkomers (zie
6.4). Dit terwijl in vrijwel iedere gemeente een aspect naar voren wordt gebracht waarover
men meer eenduidigheid zou willen hebben. Komen tot goede afstemming blijkt moeilijk.
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Hoofdstuk 8 Conclusie en discussie
In dit laatste hoofdstuk wil ik de conclusies van het onderzoek aan de hand van de
probleemstelling en onderzoeksvragen presenteren. Daarnaast zullen de conclusies ook in
verband worden gebracht met de eerder behandelde theorie.
Het integratiebeleid wordt in de meeste gemeenten georganiseerd in de vorm van een
project. Vandaar dat over het algemeen gesproken wordt van het Bureau integratie
Nieuwkomers. De project organisatie heeft als nadeel dat het beleid iedere project-periode
opnieuw bezien moet worden. In veel gevallen bestaat dan lange tijd onduidelijkheid over
de financiering en de voortzetting van samenwerkingsrelaties.
In alle tien onderzochte gemeenten bestaat een project integratie nieuwkomers. Deze
nieuwkomersprojecten lopen in de ene gemeente nog maar kort terwijl in andere gemeenten al langere tijd een dergelijk project bestaat. De aandacht voor in het bijzonder
nieuwkomers in de gemeente komt grotendeels voort uit de aandacht van de rijksoverheid
voor deze groep. Gemeenten zijn vooral na het beschikbaar komen van financiële middelen
vanuit de rijksoverheid begonnen met het opzetten van de projecten. De gemeenten steken
over het algemeen weinig eigen middelen in de projecten. Ook in de gemeentepolitiek lijkt
het project integratie nieuwkomers in totaliteit niet zo centraal te staan. Dit is enigszins
verrassend, gezien de tamelijk heftige publieke discussie over inburgering het afgelopen
jaar. Blijkbaar duurt het even voordat de landelijke ontwikkelingen ook op lokaal niveau
doordringen. Op dit moment zijn er allerlei veranderingen gaande ook vanuit de rijksoverheid die waarschijnlijk invloed zullen hebben op de projecten. In deze conclusie wordt dan
ook uitgegaan van de situatie zoals die in ieder geval tot januari 1995 bestond.
De nieuwkomersprojecten zijn georganiseerd binnen de gemeentelijke structuur dan wel in
een stichting. Het initiatief tot het opzetten van een dergelijk project is in de meeste
gevallen van ambtelijke aard. Alleen in de gemeente Apeldoorn gaat het om een particulier
initiatief. Er blijkt een duidelijke relatie met het rijksoverheidsbeleid te bestaan. Wanneer
vanaf dat niveau aanzetten gegeven worden, nemen de gemeenten dit over in hun beleid.
De gemeentelijke politiek blijkt bij de vormgeving van de projecten geen grote rol te
hebben gespeeld. Ook tijdens het verloop van het project heeft zij niet of nauwelijks een
sturende functie. Besluiten over het project blijken toch vooral langs ambtelijke lijn te
verlopen.
Bij de definiëring van de doelgroep 'nieuwkomer' bestaan grote verschillen tussen de
gemeenten. Hoewel er een definitie bestaat van het Ministerie van VWS, wordt deze op
zeer verschillende wijze geïnterpreteerd. Zowel wat betreft landen van herkomst, verblijfsduur in Nederland en leeftijd is dit het geval. Hierdoor ontstaat bijvoorbeeld de situatie dat
een persoon uit land X in de ene gemeente wel in het traject mee mag doen en in de
andere gemeente niet. Ook op dit punt blijkt er een gebrek aan duidelijkheid bij de
gemeenten. Hoewel de gemeenten ook geacht worden dit soort zaken zelf in te vullen
wordt de diversiteit bij de Bureaus voor Nieuwkomers niet als voordeel gezien.
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Veel problemen bij de organisatie van het project blijken voort te komen uit deze
verschillen in defmitie. Wanneer namelijk een aantal zaken niet helder geformuleerd zijn,
leidt dat al snel tot misverstanden bij de samenwerking. Een aantal andere knelpunten zijn
bovendien terug te voeren op het gebrek aan communicatie en heldere afspraken tussen
deelnemende instellingen. In een aantal gevallen speelt daar ook een competentiestrijd
tussen de deelnemende instellingen een rol. Door onduidelijkheden bij de taakafbakening
en het beschermen van de eigen expertise ontstaan al snel fricties. Contacten die de
gemeenten over al dit soort zaken hebben, blijven in de meeste gevallen beperkt tot
overleg in de regio en bij het Transferpunt Opvang Nieuwkomers. Het blijkt moeilijk te
komen tot structurele informatie-uitwisseling.
De projecten in de gemeenten richten zich in het algemeen gelijktijdig op een aantal
beleidsterreinen, om daarmee de nieuwkomer effectief te kunnen integreren. Onder
integreren verstaat men dan in de meeste gevallen het actief deel kunnen nemen aan de
Nederlandse samenleving. Dit uitgangspunt wordt in alle gemeenten onderschreven.
Waarschijnlijk is dit een vervolg op een dergelijke formulering door de rijksoverheid. Daar
de gemeenten bij de ontwikkeling van het beleid op dat niveau zijn aangesloten, is het ook
logisch dat zij datzelfde uitgangspunt onderschrijven.
De invulling van het gehele project is daarentegen wel verschillend. Maar ook dit is te
verklaren vanuit het rijksbeleid. Het rijk wil namelijk zoveel mogelijk van deze taken
decentraal uitvoeren, wat betekent dat de gemeenten zelf het project verder vorm moeten
geven. De rijksoverheid ziet voor zichzelf een voorwaarde scheppende en controlerende
taak, zoals reeds uit de theorie naar voren kwam. De gemeenten zouden de coördinerende
en uitvoerende taak op zich moeten nemen. Zij geven deze uitvoerende functie echter weer
over aan het Bureau Nieuwkomers. Dit bureau heeft vervolgens weer de coördinatie over
de feitelijke uitvoering door de betrokken reguliere instellingen. Uiteindelijk betekent dit
dat voor de uitvoering van het project voor een groot deel vertrouwd wordt op de
deskundigheid van het veld. Het blijkt voor het projectbureau in veel gevallen moeilijk om
eisen te stellen aan het onderwijs en de effectiviteit van het onderwijs ter discussie te
stellen.
Met de organisatie van de projecten zijn over het algemeen een aantal instellingen
gemoeid. Meestal gaat het dan om de educatieve instellingen, het RBA en een gemeentelijke instantie die voor dit beleidsterrein verantwoordelijk is. Ook Vluchtelingenwerk is in
een aantal gemeenten direct betrokken. De samenwerking tussen al deze instellingen blijkt
in veel gevallen nogal eens op problemen te stuiten.
Grootste knelpunt is daarbij in de onderzochte gemeenten het ontbreken van heldere
taakafbakening en samenwerkingsafspraken. Het lijkt een voordeel te zijn wanneer de
onderwijsinstelling dicht bij Bureau Nieuwkomers gehuisvest is. Daarmee kan er snel
overleg worden gepleegd en kunnen zaken worden kort gesloten. De locatie lijkt daarmee
een factor die bij kan dragen aan het succes.
In de meeste gemeenten blijkt men op een of ander punt toch ook graag wat meer
richtlijnen en definities van het rijk te krijgen. Het decentraliseren van beleid door de
rijksoverheid betekent namelijk niet dat de gemeenten volledig vrij kunnen zijn bij de
organisatie. Er zullen duidelijke richtlijnen nodig blijven. Zeker wanneer ook de
Vu]

Integreren in Nederland

gemeenten en de (gemeente-) politiek geen richtlijnen stellen, maar de uitvoering overlaten
aan de betrokken instanties (omdat zij het wel zullen weten).
Door het zelf invullen van de projecten, kan het verschil tussen de diverse gemeenten in
Nederland te groot worden. Meer afstemming lijkt dan ook zeer wenselijk.
Om de integratie te kunnen verwezenlijken spelen de meeste projecten in op onderwijs/scholing en arbeid voor de nieuwkomer. De nadruk ligt op het onderwijs in Nederlands als Tweede Taal (NT2) en Maatschappij-Oriëntatie (MO). Doordat geen duidelijke
eisen gesteld zijn aan deze cursussen vanuit het rijk, worden zij in iedere gemeente op
eigen wijze ingevuld.
Bij het onderwijs zijn geen 'uitstroomcriteria' geformuleerd. Dit betekent dat niet duidelijk
is wanneer men kan zeggen dat een cursus is afgesloten. Hierdoor blijken, zo wordt in een
aantal gemeenten aangegeven, cursussen vol te lopen. Ook de standaard van met name de
cursus MO is op dit moment nog onduidelijk. Het ontbreken van dergelijke landelijke
richtlijnen wordt vrijwel overal als een knelpunt ervaren. Zeker wanneer ook de gemeente
en de politiek in de gemeente zelf geen richtlijnen stellen en de uitvoering overlaten aan
de betrokken instellingen.
Op het gebied van arbeid blijkt het voor de nieuwkomersprojecten erg moeilijk om iets te
bereiken. De doorstroommogeljkheden naar arbeid blijken in de praktijk klein. Ook na het
volgen van het traject bij Bureau Nieuwkomers heeft de nieuwkomer geen garantie dat hij
inderdaad een baan kan vinden. Om de motivatie van de nieuwkomer tijdens het traject
vast te houden, is van belang dat hij ook perspectieven heeft voor de toekomst. Daar de
trajecten die de nieuwkomers doorlopen vaak arbeid als einddoel hebben, is het natuurlijk
frustrerend dat na afronding van het onderwijs geen baan te vinden is. Afspraken met het
RBA blijken ook moeilijk omdat nieuwkomers natuurlijk niet de enigen zijn die een baan
zoeken. Door het ontbreken van een duidelijk eindniveau aan het taalonderwijs blijkt
bemiddeling naar arbeid vaak ook problematisch. De nieuwkomer zou in veel gevallen het
Nederlands onvoldoende beheersen en ook niet kunnen aantonen welke kwalificaties hij
wel bezit. In de onderzochte gemeenten vormt dit dan ook een groot probleem waarvoor
de oplossing nog niet gevonden is.
Tijdens het doorlopen van het traject vallen in iedere gemeente ook wel een aantal
deelnemers (tijdelijk) uit. In veel gevallen is dit vanwege het vinden van een baan. Meestal
gaat het om tijdelijk/ seizoensgebonden arbeid. Het vinden van vast werk op niveau blijkt
veel moeilijker.
De genoemde uitval van de nieuwkomer tijdens het traject kan tot moeilijkheden bij de
organisatie van het onderwijs leiden. Ook doordat de schakels in het traject vrijwel nooit
goed aansluiten, lijken een aantal deelnemers vroegtijdig het traject af te breken. Om dus
te voorkomen dat de nieuwkomer tussentijds uitvalt, wordt door de meeste gemeenten
geprobeerd de nieuwkomer het nut van het traject te laten inzien. Verplichting tot het
volgen van het traject wordt in een aantal gemeenten nu al gerealiseerd voor de uitkeringsafhankelij ken. Niet deelname kan dan leiden tot korting of opschorten van de uitkering.
Maar ook met de andere deelnemers wordt in alle gemeenten geprobeerd duidelijke afspraken te maken, om het traject minder vrijblijvend te maken. Daarnaast is het van belang dat
het project aansluit op de wensen en mogelijkheden van de nieuwkomer. Differentiatie
(naar niveau en tijd) bij het geven van de cursussen lijkt daarbij een goede methode.
71

Integreren in Nederland

Huisvesting zien de projecten niet als hun werkterrein en taak. In het geval er problemen
zijn op dit gebied, kunnen de projecten wel doorverwijzen naar andere diensten en
instanties. Dit sluit aan op de wens van het rijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van
de reguliere voorzieningen.
Er blijkt een verschil te bestaan tussen de formele en reële werkelijkheid. Zo moet iemand
die zich, in het kader van gezinshereniging, in Nederland wil vestigen een inkomen en
huisvesting hebben. De vraag is of de nieuwkomer in de realiteit inderdaad goede
huisvesting heeft. De vraag wordt daarmee relevant of een bureau nieuwkomers er zonder
meer van uit kan gaan dat er voor hen geen taak ligt op het gebied van huisvesting. In alle
gemeenten wordt daarnaast aangegeven dat er een verschil lijkt te bestaan in de formele en
reële verblijfstijd van de nieuwkomer. Maar ook met betrekking tot het inkomen zou er
een verschil tussen de beide werkelijkheden kunnen bestaan. Veel nieuwkomers blijken
tijdens het traject uit te vallen vanwege het vinden van (tijdelijk) werk. Blijkbaar is het
inkomen zoals gegarandeerd bij binnenkomst niet voldoende.
De rol van de eigen organisaties van migranten bij de opvang en integratie van nieuwkomers is in de onderzochte gemeenten minimaal. Als zij al betrokken worden, beperkt zich
dit in veel gevallen tot een adviserende rol. Ook andere particuliere initiatieven blijven
beperkt. De projecten blijven toch voornamelijk in het ambtelijk circuit hangen.
Om het project tot een succes te maken zijn er een veelheid aan factoren van invloed. Uit
bovenstaande blijkt al dat goede communicatie en duidelijke werkafspraken een positieve
invloed kunnen hebben op het project. Bij de start van het project lijkt profilering van
groot belang om bekendheid te verwerven. Een te sterke profilering van het projectbureau
kan echter ook negatief uitwerken bijvoorbeeld op de samenwerking met andere instellingen.
Betrokkenheid van de politiek bij het project blijkt eveneens een gunstige invloed te
hebben. Wanneer het project regelmatig moet rapporteren naar de gemeente (-raad), kan
het effectief werken meer worden afgedwongen. Het hebben van een jaarrapportage lijkt
dan ook van groot belang ook voor de bekendheid onder de raadsleden.
Wanneer er duidelijk kaders zijn waarbinnen het project functioneert, lijkt dit de effectiviteit ten goede te komen. De organisatievorm blijkt uit de onderzoeksresultaten geen
duidelijke succes- dan wel faalfactor te zijn. Zowel de gemeentelijke instantie als de
stichting kan effectief zijn. Het belangrijkste lijkt dat de organisatie achter het project staat
en dat het ook breder in de gemeente gedragen wordt.
Er worden uit het onderzoek niet direct modellen van organisatie zichtbaar. Er bestaat
gewoon een veelheid aan organisatievormen. Iedere gemeente vult allerlei aspecten van het
project op eigen wijze in. Er zijn natuurlijk wel een aantal standaardelementen in het
project te onderscheiden, maar de invulling ook daarvan is divers. Een duidelijk verschil in
model is het organiseren van het project vanuit een stichting dan wel door een gemeentelijke instantie.
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De conclusies van het onderzoek in relatie tot het theoretisch kader
Zoals uit de theorie blijkt is een verandering in het denken over de verzorgingsstaat op te
merken. Deze verandering wordt vooral gekenmerkt door discussies over de rol van de
overheid, toelating van nieuwe migranten, betaalbaarheid en behoud van de voorzieningen,
het verkrijgen van burgerschap en de rechten en plichten die de burger heeft. Het
nieuwkomersbeleid lijkt een duidelijke uiting van het veranderde denken over de verzorgingsstaat en de functie van de overheid daarbinnen.
In het nieuwkomersbeleid zoals dat gevoerd wordt, ligt de nadruk inderdaad op het
volwaardig deelnemen van de nieuwkomer aan de maatschappij. Dit wordt door de
overheid ook aangeduid als het verkrijgen van burgerschap voor alien.
Met dit begrip burgerschap wordt door de overheid ook de nadruk gelegd op de tweezijdigheid van integratie. Namelijk de rechten en de plichten van de burger. Om de voorzieningen van de verzorgingsstaat in stand te kunnen houden, zou het van belang zijn de
burger te wijzen op zijn plichten. Dat is precies wat er in het nieuwkomersbeleid gebeurt.
Het accent ligt daarbinnen, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten, in veel gevallen op de
plicht om bijvoorbeeld Nederlands te leren. Ook de discussie over het invoeren van een
inburgeringscontract voor nieuwkomers, moet in dit kader gezien worden. Door deze
nadruk op de plichten van de nieuwkomer worden een aantal zaken bereikt. Allereerst
wordt op deze wijze de toelating van migranten naar de ontvangende samenleving min of
meer verantwoord. Het gevoel van saamhorigheid onder de bevolking zou daarmee
behouden blijven. De andere burgers zullen daarmee eerder bereid zijn de nieuwkomer te
accepteren omdat hij er moeite voor heeft gedaan om tot 'onze' groep te behoren.
Bovendien wordt door het feit dat de nieuwkomer ook rechten heeft, de overheid tot
inspanning verplicht. Daarmee is het uittrekken van meer middelen voor dergelijk beleid
verantwoord. Strijdig met het idee van de verplichting van de nieuwkomer, is het feit dat
de doelgroepen van het beleid in de gemeente nogal verschillen.
Met het nieuwkomersbeleid hoopt de overheid tevens preventief te werk te gaan. De
nadruk op preventie is eveneens één van de veranderingen die de afgelopen jaren in het
denken over de verzorgingsstaat is opgetreden. Dit betekent dat geprobeerd moet worden
om de nieuwkomer in zijn eigen inkomen te laten voorzien. Hiermee kunnen de kosten
verbonden aan uitkeringen beperkt worden. Maar ook de kosten die opdoemen bij de
problemen die zich voordoen wanneer er zich een 'marginale' groep ontwikkelt, zijn
hierbij een belangrijke overweging. Door deze problemen voor te blijven, hoopt de
overheid de verzorgingsstaatarrangementen te kunnen laten overleven. Het nieuwkomersbeleid is een zeer duidelijke vorm van dit preventief werken.
Dat de uitvoering van het nieuwkomersbeleid in de gemeenten plaatsvindt, is te verklaren
vanuit de gedachte dat de rijksoverheid zich meer terug moet trekken. Het rijk zou zich
moeten beperken tot het scheppen van de voorwaarden. Eveneens om het hele bestel van
de verzorgingsstaat financieel in stand te kunnen houden. Het nieuwkomersbeleid is bij
uitstek het terrein waar de gemeenten zich dan dus op zouden moeten richten, omdat de
nieuwkomer per slot van rekening daar binnenkomt.
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De voor- en nadelen van het decentrale karakter van het beleid lijken nauwelijks overwogen te zijn door de overheid. Er blijft behoefte aan sturing door de rijksoverheid. Het rijk
kan wel, uit kosten overwegingen, willen dat de gemeenten zoveel mogelijk overnemen in
de beleidsvoering, maar dit is niet altijd realistisch.

Discussie
De situatie zoals die nu bestaat met betrekking tot verplichting van het traject is eigenlijk
vreemd. Wanneer de overheid zich namelijk ten doel stelt om achterstand te voorkomen en
burgerschap voor allen te realiseren, is het toch opmerkelijk dat de groep die afhankelijk is
van een uitkering wel en zij die dit niet zijn, niet verplicht worden tot een traject. Dit
verschil vloeit voort uit het probleem dat men niet weet op welke wijze verplichting voor
de niet afhankelijken gerealiseerd kan worden. Met het invoeren van de zogenaamde
inburgeringscontracten zal hierover nog verder nagedacht moeten worden.
Een ander probleem duikt op wanneer de nieuwkomer het traject doorlopen heeft. Het doel
van de meeste nieuwkomers is het vinden van werk. In veel gevallen is echter geen werk
te krijgen, ook al heeft men het traject afgerond. De projecten kunnen de nieuwkomer,
zelfs bij deelname, geen baan in het vooruitzicht stellen. Dit heeft tot gevolg dat wanneer
de nieuwkomer het traject afgerond heeft tot het punt dat bemiddeling door het arbeidsbureau moet volgen, in een soort gat valt omdat hij niet bemiddelbaar is. Opvallend is dan
ook dat er vanuit de projecten vrijwel geen contacten met het bedrijfsleven bestaan. Maar
ook dat de contacten met de arbeidsbureaus vaak beperkt zijn tot het regelen van de
financiële overdracht van de nieuwkomer.
Tot nu toe stond de integratie van de nieuwkomer in de Nederlandse maatschappij
centraal. Een element dat in een aantal gemeenten langzaam lijkt door te dringen is, dat
met alleen integratieprojecten voor de nieuwkomers er geen multiculturele wijk, stad en
maatschappij kan ontstaan. Daarvoor zijn ook inspanningen van de Nederlanders nodig.
Voorlichting aan wijkbewoners over de projecten zou de betrokkenheid onder de autochtonen kunnen vergroten. Mogelijk wordt daarmee een bijdrage geleverd aan het multicultureel samenleven in Nederland.
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Bijlage 1

Vragenlijst voor het interview met contactpersonen bij centrale instanties die op enige wijze betrokken zijn bij de projecten voor integratie
van nieuwkomers

Gegevens van de geïnterviewde
Naam:
1.
2.
Werkzaam bij:
3.
Adres instantie:
4.
Functie:
5.
Datum:
Algemene vragen
6.
Welke projecten zijn bij u (instantie) bekend met betrekking tot de opvang van
nieuwkomers in gemeenten?
7.

Welke gemeenten hebben interessante initiatieven ontplooid de afgelopen jaren?

7a.
7b.

Hebben deze projecten een vrijblijvend of een verplichtend karakter?
Zijn er in het laatste geval sanctiemogelijkheden naar de allochtoon toe?

8.

Zijn er grote verschillen in benaderingen in diverse gemeenten voor zover u
bekend?

Beoordeling van de projecten
9.
Welke elementen zou een project naar uw (instantie) idee moeten omvatten?
10.

Welke bestaande projecten beoordeelt u (instantie) als zinvol, effectief in de
gemeente?

10a. Heeft u een beeld waar knelpunten bestaan bij de organisatie van integratieprojecten voor nieuwkomers in de gemeenten?
lOb. Om wat voor knelpunten gaat het, zover u kunt beoordelen, dan met name?
11.

Welke instanties zijn naar uw weten op dit moment met name betrokken bij de
projecten?

12.

Welke instanties zouden naar uw (instantie) mening betrokken moeten worden bij
nieuwe initiatieven?

Betrokkenheid bij projecten
13.
Welke rol speelt uw instantie op dit moment bij de opzet van nieuwe initiatieven in
de gemeenten?
14.
11

Bent u direct betrokken bij de lopende projecten?
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14a.
14b.

Hoe zou u de rol van uw instantie bij deze bestaande projecten willen beschrijven?
Welke rol denkt u in de toekomst te kunnen gaan vervullen?

15.

Waarom werden initiatieven vanuit uw instantie op dit gebied tot nu toe al of niet
ondernomen?

16.

Vanuit welke invalshoek vindt u het functioneren van de projecten van al of geen
belang?

Doelgroep van de projecten
17.
Beoordeelt u de aandacht voor specifiek de nieuwkomers positief of negatief'?
18.

Waarom is aandacht voor nieuwkomers al of niet van belang?

Werkwijze van de projecten
19.
Moeten naar uw oordeel deelnemers voor de projecten actief geworven worden of
juist niet?
20.

Waarom bent u van mening dat er al of niet actieve werving moet plaatshebben?

21.

Bent u van mening dat projecten beter op gemeentelijk of op regionaal niveau
georganiseerd kunnen worden?

22.

Welke voor- en nadelen zitten er aan de in vraag 20 genoemde mogelijkheden?

23.

Wat is uw mening ten aanzien van een verplicht integratiebeleid voor alle nieuwkomende allochtonen?

24.

Welke factoren zijn naar uw mening van invloed op succes en falen van projecten?

25.

Wat is het verschil tussen PIN en PUN projecten?
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Bijlage 2

Definitieve vragenlijst voor het interview met de projectcoördinatoren
in de gemeenten

Inleiding op het interview
Ik heb u als coördinator van het project opvang/integratie nieuwkomers gevraagd deel te
nemen aan een interview. Dit interview vindt plaats in het kader van een evaluatieonderzoek naar de projecten en hun functioneren in een aantal Nederlandse gemeenten. Het
onderzoek wordt gedaan in opdracht van het Wetenschappelijk Bureau van D66. Bovendien is het voor mij ook mijn afstudeeronderzoek in het kader van mijn studie Algemene
Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
De selectie van de gemeenten heeft plaats gevonden op basis van de aantallen nieuwkomers zoals die in 1992 binnen kwamen. Vandaar dat ook uw gemeente daar deel van
uitmaakt.
De bedoeling van het interview is om naast alle geschreven informatie die er op het terrein
bestaat aanvullende informatie te verzamelen om daarmee een zo volledig mogelijk beeld
te verkrijgen.
Ik wilde nu dan met het interview beginnen. Heeft u nog vragen misschien?
Eerst een aantal algemene vragen.

Gegevens van de respondent
Gemeente:
Naam:
Functie/afdeling:
Adres:
Telefoonnummer:
Sinds wanneer bent u werkzaam bij het project?

Gegevens van het interview
Naam interviewer:
Datum interview:
Plaats en tijdstip van interview:

iv
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Doelstelling
1.
Welke doelstelling is er voor het project geformuleerd?
2.

Hoe denkt u dit doel te bereiken?

3.

Waarom vind u de aandacht voor nieuwkomers al of niet belangrijk?

4a.

Zijn er in de gemeente activiteiten in het kader van de sociale vernieuwing?

4b.

Zo ja, maakt het project integratie nieuwkomers deel uit van de sociale vernieuwing?

Deelnemers aan het project
5.
Welke doelgroep is er voor het project geformuleerd?

6.

Om hoeveel personen gaat het dan in de gemeente?

7.

Hoe bepaalt u of een persoon al dan niet in aanmerking komt voor het project?

8.

Welke nationaliteit hebben de deelnemers?

9.

Wordt er bij het project nog ingespeeld op de herkomst en reden van migratie van
de nieuwkomer?

10.

Welke groep (die nu nog niet deelneemt) zou, volgens u, eveneens in aanmerking
komen voor deelname aan het project?

11.

Hoeveel deelnemers kunnen er in het project meedoen? (Capaciteit van het project)

12a.

Zijn er uitvallers tijdens het project?

12b.

Kunt u een schatting maken van het aantal mensen dat tussentijds uitvalt?
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12c. Kunt u de voornaamste factoren noemen die reden zijn tot uitval?

13.

Wat doet u met deelnemers die tussentijds uit dreigen te vallen krijgen?

14.

Hoe probeert u uitval van de deelnemers te voorkomen?

15a.

Op welke manier probeert u de nieuwkomer te motiveren om deel te nemen?

15b.

Waarom probeert u dat op deze wijze?

16.

Wordt er in het project aandacht besteed aan verschil in bijvoorbeeld opleidingsniveau, milieu, inkomensgroep, sexe van de individuele deelnemer?

Inhoud van het project
17.
Kunt u aangeven welke elementen het project omvat (NT2, MO, vakopleiding)?
18.

Wat is de reden dat voor deze opzet is gekozen?

19.

Door wie wordt ieder afzonderlijk element verzorgd?

20a.

Zijn er samenwerkingsrelaties met onderwijs-, arbeids- en huisvestingsinstellingen
in de gemeente?

20b.

Hoe verloopt de samenwerking tussen deze instanties?

21.

Wat omvat de maatschappelijke oriëntatie? Waarom is voor deze aanpak gekozen?

22a.

Hoeveel instroommomenten bestaan er bij het project?

22b.

Waarom is hiervoor gekozen?

23a. Op welke niveaus wordt er onderwijs aangeboden?
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23b. Wat is de invloed van de wachtlijsten voor het project?
24a.

Wordt er gebruik gemaakt van een registratiesysteem?

24b.

Zo ja, welk systeem wordt hierbij gehanteerd?

25a.

Op welke wijze wordt er een differentiatie van de deelnemers gemaakt?

25b.

Wordt deze differentiatie voor alle elementen van het project gehanteerd?

26.

Is uw ervaring dat deze indeling, zoals die gemaakt wordt, wel of niet voldoet?

27.

Door wie wordt de deelnemer begeleid tijdens het traject?

28.

Wat omvat deze begeleiding en hoe verloopt deze?

29a.

Bestaat er voortgangscontrole bij het project?

29b.

Waarom worden de vorderingen al dan niet bijgehouden?

30a.

In hoeverre is deelname aan het project al dan niet vrijwillig?

30b.

Waarom is er voor deze werkwijze gekozen?

31.

Is er tijdens het doorlopen van het traject contact met de omgeving (bijvoorbeeld
familie) van de deelnemer?

Verloop van het project
32a. Kunt u aangeven of er zich wel eens knelpunten voordoen in het project?
32b.

Kunt u aangeven om wat voor soort punten het dan gaat?
(Bijvoorbeeld functioneren van de deelnemers, functioneren van het programma,
beleidsmatige/ organisatorische zaken, samenwerking tussen de diverse instanties)

33a. Wie zijn de initiatiefnemers van het project?
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33b. Zijn er andere projecten geweest waar bepaalde leereffecten uit naar voren zijn
gekomen?

34.

Zijn er sinds de start van het project naar uw mening leereffecten geweest voor de
organisatie van het project?

35.

Wat is er in het traject veranderd sinds de start van het project?

36.

Waarom zijn deze veranderingen doorgevoerd?

37.

Op welke punten zouden er naar uw mening nog verbeteringen wenselijk zijn?
Waarom?

38a.

Kunt u een schatting maken van de doorstroom naar arbeid die er plaatsvindt na het
traject?

38b.

idem voor onderwijs

38c.

idem voor huisvesting

39.

Hoe wordt het traject, dat de nieuwkomer doorloopt, afgesloten?

Organisatie van het project
40.
Kunt u het project bij een van de volgende organisatievormen onderbrengen:
0
intergemeentelijk
0
regionaal
0
anders, nl.:
0

41 a. Is er contact geweest met andere gemeenten of de VNG over de vormgeving/opzet
van het project
41b.

Waarom was dit contact er?

41c.

Bestaat er op dit moment nog contact met de VNG of andere gemeenten?

vii'
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42.

Is er een apart bureau dat zich bezighoudt met opvang nieuwkomers?

43.

Welke instantie of organisatie draagt de eindverantwoordelijkheid voor het project?

44a.

Worden zelforganisaties van migranten betrokken bij het project?

44b.

Op welke wijze gebeurt dat?

45.

Waarom worden zij al dan niet betrokken?

46.

Hoe is de bestuurlijke relatie en verdeling van de verantwoordelijkheid met de
gemeente geregeld?
Verdeling maken naar functionair (ambtenaar), bestuurlijk (college) en politiek
(raad)?

47.

Is er voor de opzet van het project ook gekeken naar bestaand minderhedenbeleid?

Indien de respondent op de hoogt is van de wijze van financiering kunnen de volgende
vragen gesteld worden.
50.

Door wie wordt het traject gefmancierd?

51.

Kunt u aangeven van welke fmancieringsbronnen er daarbij gebruik wordt gemaakt?

52.

Maakt het project gebruik van reguliere voorzieningen of zijn er speciale voorzieningen getroffen?

53.

Ik wil u nu een case situatie voorleggen en ik zou graag van u weten wat uw
oplossing zou zijn in dat geval. Stel uw gemeente krijgt geld voor activiteiten voor
migranten in het algemeen. Hoe zou u dat geld over de diverse groepen
migranten
ZD
verdelen? Het gaat dus om de volgorde in prioriteit die u aan groepen geeft.

ix
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Zijn er nog zaken die u van belang vindt en die in dit interview niet aan de orde zijn
gekomen?

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen?

Hartelijk dank voor uw medewerking!

x
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Bijlage 3

Brief aan de D66 raadsleden met betrekking tot interview

Den Haag, 10 januari 1995

Geachte mevrouw, meneer,

Van de voorzitter van uw gemeenteraadsfractie hoorde ik dat u degene bent die het
minderheden- nieuwkomersbeleid in portefeuille heeft. Hierbij wil ik u om medewerking
aan een telefonisch interview over dit onderwerp vragen.
In opdracht van het wetenschappelijk bureau van D66 ben ik bezig met een onderzoek
naar projecten voor de integratie van nieuwkomers die in diverse gemeenten lopen. Het
gaat dan zowel om inhoud als organisatie en functioneren van het project. Dit naar
aanleiding van vragen van mensen uit de dagelijkse bestuurspraktijk om tot meer inzicht in
de grote verscheidenheid aan projecten en methoden te komen.
De gemeente, waar u in de gemeenteraad zitting hebt, is evenals negen andere gemeenten
geselecteerd. Deze selectie is gemaakt op basis van de cijfers van de instroom van
nieuwkomers in 1992. In deze tien gemeenten heb ik reeds interviews gehouden met de
projectcoördinator van het project integratie nieuwkomers. Om daarnaast ook het bestuurlijke, politieke aspect in het onderzoek te betrekken, zou ik graag een kort telefonisch
interview met u als raadslid hebben.
In de week van 16 januari zal ik u telefonisch benaderen om hiervoor een afspraak te
maken.
Ik hoop op uw medewerking aan het interview. Bij voorbaat hartelijk dank.

Met vriendelijke groeten,

Helga de Valk
Stagiair SWB D66
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Bijlage 4

Vragenlijst voor het telefonisch interview met raadsleden in de tien
betrokken gemeenten.

Inleiding
Vorige week heb ik u een brief toegestuurd met het verzoek om medewerking aan een
telefonisch interview. Heeft u deze brief inderdaad ontvangen? Bent u nog op de hoogte
van de inhoud van deze brief of zal ik kort nog even uitleggen waar het ook al weer om
ging? (Indien nodig korte uitleg over het onderzoek). Had u zelf nog vragen?
Ik wil u nu dan een aantal vragen voorleggen. Het hele interview duurt ongeveer 20
minuten.

Algemene vragen
Naam:
Gemeente:
Sinds wanneer raadslid:
Datum interview:
Duur van het interview:
Vragen over het project
la.
Bent u op de hoogte van het project dat er in de gemeente loopt met betrekking tot
de integratie van minderheden?
Zo ja, vervolg vragenlijst. Zo nee, weet u wie er wel op de hoogte is?

lb.

ik heb begrepen dat het project wordt aangeboden binnen de gemeentelijke
structuur! stichting. Welke voor- dan wel nadelen kleven er volgens u aan deze
organisatievorm?

Ic.

Welke invloed (sturingsinstrumenten) heeft de gemeenteraad op het project? Is dit
volgens u voldoende?

ld.

Zijn de voor het project geformuleerde doelgroep en doelstelling volgens de D66
fractie de juiste?

2a.
Bent u op een actieve manier betrokken bij het project?
Zo ja, op welke wijze? (Bijvoorbeeld heeft u invloed op financiering, afspraken, voortgangsrapportage, delegatie van taken etc.)
Zo nee, wordt er wel gecommuniceerd tussen de diverse betrokkenen en heeft u voeling
met wat er gebeurt?
2b.

Vind u dit voldoende?

3.

Heeft de D66 fractie een rol gespeeld bij de totstandkoming/ vormgeving van het
project?
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Zo ja, welke rol?
4.

Welke politieke achtergrond heeft de wethouder die verantwoordelijk is voor het
project?

5a.

Bestaan er belangrijke notities of is er binnen de D66 fractie gesproken over dit
onderwerp?

5b.

Op welke onderdelen van integratie hadden voorstellen en notities cq discussies
betrekking?

Uitvoering van het project
Welke knelpunten signaleert u in de uitvoering van het project integratie nieuwko6a.
mers?
6b.

Welke knelpunten signaleert u in de besluitvorming over het project integratie
nieuwkomers?

7a.

Verwacht u van mening dat het gestelde doel bereikt wordt?

7b.

Welke verbeteringen (in besluitvorming en uitvoering) zouden er volgens UI de D66
fractie nog aangebracht kunnen worden?

Heeft u verder nog op- aanmerkingen of wilt u nog wat weten? Heel hartelijk bedankt
voor de medewerking. Indien u belangstelling hebt stuur ik u een exemplaar van het
onderzoeksverslag toe.
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Bijlage 5

Brief aan de projectcoördinatoren met het verzoek concepttekst te lezen

Den Haag, 27 januari 1995

Geachte 4-S,

Naar aanleiding van ons interview eind 1994, stuur ik u hierbij de concepttekst voor het
onderzoeksverslag. Ik heb u destijds geïnterviewd met betrekking tot het project integratie
nieuwkomers in uw gemeente. Dit interview vond plaats in het kader van een onderzoek
naar gemeentelijke integratieprojecten voor nieuwkomers, uitgevoerd in opdracht van het
wetenschappelijk bureau van D66.
De bijgevoegde tekst is een beschrijving van het project. Deze is gemaakt op basis zowel
geschreven als andere informatie en vormt dan ook geen volledige weergave van het
interview. Het ligt in de bedoeling een dergelijke tekst in het onderzoeksverslag op te
nemen.
Bijgevoegde tekst is een concept voor dit verslag. Zoals afgesproken zend ik u dit concept
toe, zodat u op de hoogte bent van de inhoud. Indien u op-/ aanmerkingen hierop heeft,
kunt u dit in de tekst aangeven. Graag wil ik u vragen de eventueel gecorrigeerde versie,
binnen twee weken naar mij te retourneren. Dit kan naar het onderstaande postadres of
faxnummer. Indien ik voor 13 februari 1995 niets van u vernomen heb, ga ik ervan uit dat
u accoord kunt gaan met de tekst.
Met vriendelijke groeten,

Helga de Valk

Stichting Wetenschappelijk Bureau D66
T.a.v. Helga de Valk
Noordwal 10
2413 EA Den Haag
faxnummer: 070- 3641917
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