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Bijlage: het proces verslag. 

 

Reacties, aanbevelingen, vragen en concept adviezen met betrekking tot het proces “de veranderopgave 

inburgering “ juli 2018 –juli 2019 door adviesraad werk en inkomen Ton Dicker en Nanda Bakker- Ait Arrami. 

Deze zijn tot stand gekomen op basis van bronnen zoals o.a. kamerbrieven minister W. Koolmees, reacties 

VNG, Divosa, RTL nieuws en krant berichten diversen, e.a. aanvullende (wet) teksten). En naar aanleiding van 

de gesprekken met diverse organisaties, belangen groepen en beleidsadviseur van de gemeente, tevens 

bestuursadviseur trekker veranderopgave inburgering bij Gemeente Arnhem v.a. juli 2018-heden. De vragen 

en aanbevelingen worden meegenomen met de beleidsvoorbereiding concept notie inburgering: 

 

Preventief  

 

1. Inclusief behandelen van de diverse groepen zoals: asielzoekers, migranten en laaggeletterden, 

binnenlandse migranten, en slachtoffers van geweld en mensen handel (Moviera), allemaal mensen die 

iets gemeen hebben namelijk zij hebben meer hulp nodig bij het begrijpen van taal, de bureaucratie en 

cultuur. Zij hebben ook gemeen dat zij vaak in armoede en schulden komen en blijven.  Kan dat meer 

samen worden gebracht? 

 

2. De kamerbrief van minister W. Koolmees "inburgering op de schop alles bij gemeente 2020". Minister 

Koolmees spreekt vooral over asielzoekers maar zie vorige punt die groep is veel breder en diversen wat 

dan ook een andere aanpak verreisd. Hoe ziet Arnhem dit?  

 

3. Kan Arnhem hierin een voortrekkers rol gaan nemen door deze uitdaging inclusief te gaan oppakken?  

 

4. Wie en hoe kan dit worden ingezet Arnhem breed en toch effectief, constructief waarbij de kosten te 

overzien blijven? 

 

5. Hoe voorkom je dat het geld weer in dezelfde plek wordt uitbesteed maar beter wordt gespreid en op 

basis van resultaat behalen (creëer een soort doelenboom/stappenplan)?  

 

6. Hoe kun je bij inburgering gebruik maken van de lokale "kleine bedrijfjes in Arnhem " voor het leren van de 

Nederlandse taal en de cultuur, de werkethiek en de participatie? M.a.w. doelen behalen en doelen boom 

opzetten waarbij tegelijkertijd een bijdrage van en aan lokale ondernemers".  

 

7. Welke rol spelen zorg instellingen/ scholen etc.  hierbij i.v.m. voorlichting, training maar ook werkplekken; 

vrijwillig of betaald?  

 

8. Hoe zorg je ervoor dat je inburgering vooral praktisch maakt; dus leren wat je nodig hebt (basis 

vaardigheden in taal)en dan pas de verdieping?  

 

9. Hoe zorg je dat de inburgeraars e.a. gehoord worden? M.a.w. wat hebben zij specifiek nodig Gezien de 

enorme diversiteit van de inburgeraars is “inburgering ”op maat waarbij out of the box denken en 

handelen nodig is. Hoe verhoud zich dat tot de wet en regelgeving? Er moet dus een divers aanbod (meer 

aanbieders en meer laagdrempelig) zijn, heeft Arnhem dit in beeld wie eventuele aanbieders kunnen zijn? 
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10. M.b.t. het stappen plan van de inburgeraar naar volwaardig burger (participatie wet) kan er een 

gezamenlijk plan komen vanuit de gemeente waar inburgeraar, werkgever, UWV e.a. als diverse partijen 

meewerken aan het plan maar t.z.t. wel de regie steeds meer bij de inburgeraar komt. 

 

Nazorg 

 

1. Wat gebeurt er met al die inburgeraars die inmiddels al hoge schulden hebben wegens schulden en 

armoede (onbekend met wet en regelgeving in NL, leningen DUO etc.)? 

 

2. Hoe kun je ervaringsdeskundigen gaan inzetten bij de kennisoverdracht niet alleen taal maar vooral cultuur 

en gebruiken m.a.w. hoe gaat het hier in NL. Hoe verhoud zich dit tot laaggeletterden en anderen met taal 

achterstand? 

 

3. Hoe krijg je die inburgeraars met schulden en armoede in beeld? Sommigen maken gebruik van kleine 

administratie kantoortjes dus hoe betrek je die bij dit proces? 

 

4. Wat kan worden gedaan voor deze groep oude stijl inburgeraars en migranten, kunnen zij overschakelen? 

gedeeltelijk overschakelen?  hebben zij een keuze? En wat is voor hen het beste hoe krijg je dat goed 

inbeeld?  

 

5. Hoe krijg je de werkgevers / uitzendorganisaties zowel vrijwillig als betaald in beeld? wat kunnen zij 

bijdragen en wat staat daar tegenover? 

 

 

Omgaan met geld in Nederland en bekend worden met bureaucratie, wet en regelgeving 

 

1. Wetten en regel en omgangs- normen met instanties hoe doe je dat en wie helpt je daarbij? 

 

2. Leningen worden gezien als giften, er is veel onwetendheid en leidt en heeft geleid tot armoede en 

schulden. Hoe voorkom je dit en los je dit op (kosten baten) Wie zet je in? Denk aan de diversiteit? 

 

3. Cultuur en denk omslag: veel inburgeraars zijn niet gewend om vrij te handelen en te denken omdat in veel 

landen dingen anders zijn geregeld of opgelegd en er andere financiële regels gelden. Vaak zijn zij ook 

onzeker en begrijpen veel niet. Dezelfde onzekerheid geld overigens voor laaggeletterden e.a. Hoe los je 

dit op? Neem je het tijdelijk over en hoe zorg je dan weer voor goede overdracht naar zelfredzaam? 

 

4. Hoe maak je gebruik van lokale middelen en initiatieven en ervaringsdeskundigen. Hoe bereik je info 

overdracht? 

 

5. Zijn de informatie opbrengsten van ophaaldag 8 mei 2019 al bekend? Wat gaat daarmee gebeuren en 

waren er voldoende inburgeraars aanwezig m.b.t. hun inbreng of komt er nog een bijeenkomst? 

 

Dit zijn de thema's die wij zien terugkomen en graag mee willen nemen. 
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De kanttekening vragen bij Kamerbrief Minister W. Koolmees is: 22 feb 2019 

1.    Dat we in de rapportage missen of de ervaringen van huidige afnemers van het inburgeren zijn      

meegenomen. De bal juist aan het rollen gegaan omdat zij klachten hebben ingediend. Daarbij ging het met 

name om de werkenden die door de huidige inrichting van het stelsel niet konden inburgeren omdat de 

lessen niet op zaterdag waren en totaal niet aansloten werd op wat zij nodig hadden voor hun werk en 

leven in Nederland.  

2.   Vanuit asielzoekers centra begrijpen we dat de initiatieven nog vooral vanuit de asielzoekers zelf komen en 

zij moeite hebben om toestemming te krijgen voor stage plaatsen en vrijwilligers werk. Persoonlijk 

ontwikkelplan en stage plan/vrijwilligers plan ontbreken terwijl dit essentieel is voor ontwikkeling en groei.  

3.    Een persoonlijk ontwikkelplan samen met hen kan namelijk realistisch worden ingezet als instrument voor 

groei en ontwikkeling binnen de Nederlandse participatie maatschappij. Daarbij mag je het cultuur 

perspectief best meenemen (denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat als de vrouw nog jonge kinderen 

heeft het een zinloze exercitie is haar te dwingen carrière te maken maar zij kan wel op school gaan 

assisteren met karweitjes of meehelpen in dagbesteding bij ouderen etc. Het is dus belangrijk om de 

doelgroep niet over een kam te scheren maar hierin duidelijke verschillen aan te geven t.a.v. het persoonlijk 

ontwikkelplan voor inburgering op maat.  

4.   Is het mogelijk om de kosten inburgering t.a.v. taalontwikkeling deels mee te nemen met de kosten en 

inspanning bij andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld laaggeletterd ook al zijn zij wel bekend met de 

Nederlandse cultuur. 

5.   Aanbevelingen op basis van contact asielzoekers centra’ s en ondernemers in de wijken, om te laten zien 

wat concreet wel werkt, denk aan o.a. verhaal “innovatiecooperatie.nl m.b.t. van stage plek naar werk. Wij 

adviseren dat Arnhem niet afwacht maar hierin een voortrekkersrol neemt, Vanuit de wijken moet nu ook 

worden gewerkt aan participatie richting hulp (psycholoog e.d.)  scholing, werk en vrijwilligers werk. 

 

Overige aanbevelingen Arnhem aan zet bij inburgering: hier is gekeken naar praktisch en duurzaam waarbij 

een win win situatie kan worden bereikt met zo min mogelijk kosten. 

 

1. Betrek de status houders en migranten erbij want het gaat nu over hen en niet samen met hen; 

 

2. Neem kennis over cultuur en gedrag mee in integratie cursus (bureaucratie is vaak totaal anders, waardoor 

er anders mee wordt omgegaan, dus leg uit en geef mensen tijd concepten en andere werkwijzen te 

integreren in hun leefsysteem en denken);  

 

3. Neem het probleem van eerdere inburgeraars die niet geslaagd zijn mee met het denken over oplossingen. 

Dat kan gaan over schulden, als ze die hebben opgelopen bij een mislukte inburger cursus. Geef die 

inburgeraars die al keurig werken en de kost verdienen Nederlandse les op een tijdstip dat voor hen 

haalbaar is naast het werk, zeker omdat werk de insteek is.  
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4. Maak lessen beschikbaar buiten werktijden en zet hier waar mogelijk vrijwillige voormalige statushouders 

of migranten in, die al ingeburgerd zijn. Velen willen graag iets terug doen; 

 

5. Zet actief in op mogelijk omzetten van rijbewijzen B/C e.a. (vrachtwagen chauffeur of buschauffeur) 

desnoods met een speciale toelating toets. Gebruik daarbij de kennis over “het leren van taal e.d. bij 

mensen met een migranten afkomst. Uit informatie blijkt dat het o.a. het rijbewijs dat sommige al meer 

dan 15 jaar hebben niet kan worden gebruikt. Dit is het grootste struikelblok bij werk en participatie omdat 

zij onvoldoende mobiel zijn bij werkzaamheden die voor hen makkelijk toegankelijk zijn zoals magazijn en 

productie werk. Immers dat werk is in ploegen en de locatie ver afgelegen zodat men er zonder eigen 

vervoer niet aan kan deelnemen; 

 

6. Er is een schreeuwend tekort aan chauffeurs en buschauffeur; sommige inburgeraars zijn dit geweest in 

hun thuisland; door een haalbare toelatingstoets aan te bieden kunnen zij veel sneller worden ingezet in 

deze beroepen die perspectief bieden. Dit biedt ook kans op langdurige uitstroom. Taal kan daarbij heel 

praktisch mee worden genomen;  

 

7. Maak EVC mogelijk bij certificaten zoals lasser, vorkheftruck e.a. inventariseer bij de status houders en 

migranten, welke nog meer want in die landen wordt vaak nog gewerkt zonder certificaten. Zij hebben 

echter al jaren ervaring. Middels verkorte trajecten. Denk aan bijvoorbeeld: automonteur, loodgieter en 

elektricien of zorgberoepen;  

 

8. Taal niet iets wat je in een cursus leert, dit is bekend bij immigranten wereldwijd. Het kost tijd en gaat in 

verschillende fases dus wil je dat inburgeraars mee doen en de kost verdienen (minder aanspraak maken 

op zorg / minder in de armoede en schulden komen) Doe dit in etappes; 

 

9. Maak loopbaan ontwikkeling de hoofdzaak en koppel taalontwikkeling daaraan! In praktijk leren gaat 

supersnel en verwacht niet direct alles; 

 

10. Op maat inburgeren, betekent ook rekening houden met het feit dat mogelijk vrouwen meer een thuisrol 

hebben maar wel kunnen worden ingezet als vrijwilliger op scholen (daar zijn ze nu vaak te weinig 

aanwezig), zorginstellingen, GGD, consultatie bureau en vele andere instellingen die onderwijs of zorg 

gerelateerd zijn want dat sluit dan beter aan; 

 

11. Overleg met de vrouwen (inburgeraars) welke talenten bij hen passen en ga samen met hen in gesprek 

met de instellingen. Koppel hier taal en een vaardigheidscertificaat aan. Zo kunnen zij hier in de toekomst 

gebruik van maken en werk vinden als hun zorgtaken minder zijn (bv als de kinderen groter zijn etc.); 

 

12. Zet de 50 plus groep werkzoekenden in voor zover hun CV dit toelaat en train deze middels betaald werk 

om inburgeraars te coachen, trainen en te begeleiden bij alle bureaucratie en financiën. Het doel is dit 

proces t kunnen overzien maar ook gewoon praktisch uitvoeren in de eerste fasen totdat de inburgeraar 

het zelf te pakken heeft en kan doen. Ouderen dwingen in veel culturen respect af en geven een veilig en 

vertrouwd gevoel wat helpt bij het proces. Tevens hebben zij meer geduld en levenservaring wat goed 

aansluit bij de behoefte (rolmodel); 
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13. Betrek inburgeraars en vraag hen wat hun doelen en plannen zijn waardoor je beter aan kan sluiten en 

zinvol kan investeren (sommigen willen vooral hard werken en terug naar hun thuisland maar anderen 

willen definitief blijven en omarmen de levensstijl dus daar kan taal en werk op inspelen; 

 

14. Geef scholen met kinderen van migranten, statushouders en inburgeraars ruimte, tijd, budget en 

verminder de bureaucratie. Vaak worden te snel conclusies of zaken ingezet, denk daarbij aan dyslexie. 

Veel meertalige kinderen krijgen vaak ten onrechte het stempel dyslexie terwijl zij tijd nodig hebben om de 

nieuwe taal om te zetten in hun denk systeem. Ze spreken de oude moedertaal vaak thuis. Zij hebben dan 

op school vooral extra steun nodig (dit kan ook een ouder zijn die de taal goed beheerst) in het begin maar 

dat hoeft niet direct specialistische dure begeleiding te zijn; 

Het wijkteam en inburgeraars willen meer samen werken waarbij de ouders en kinderen van inburgeraars 

betrokken worden, zodat er een goed plan komt wat samen wordt gedragen. Dit vraagt ook gelijk 

commitment; 

15. Loopbaan en werk zijn hoofdzaak in PPN nota vrijwilligers werk en betaald werk. Werk wordt o.a. geleverd 

door uitzendbureau en vrijwilligers centrales. Betrek beide bij de inburgeraars desnoods middels 

bijeenkomsten in wijkcentra waar de partijen elkaar regelmatig (elke maand/2 maanden ) kunnen 

ontmoeten. Zo voorkom je hoge kosten aan externe bureaus en je laat ze direct kennis maken; 

16. Mogelijk tegelijkertijd (punt 15) waar dan de consulenten werk en inkomen, UWV en iemand van wijkteam 

aanwezig zijn. Zo kun je snel en goed schakelen in loopbaan en ontwikkel trajecten van inburgeraars. Maak 

het in de wijk en houdt het klein zodat je beter voortgang en succes kan monitoren en betrek alle lokale 

ondernemers die dit ook willen. Maar waar mogelijk gebruik van regionaal contact naar werk; 

 

17. Zorg voor een referent bij doorstroom naar werk. Wij horen o.a. de signalen dat er veel bureaucratische 

eisen zijn voordat er werk is. Dat zij praktisch te weinig leren omdat zij eerst moeten inburgeren. Velen 

lopen hoge schulden bij o.a. DUO, ze missen de aansluiting bij Nederlanders (taalles in eigen clubje)komen 

heel moeilijk binnen bij o.a. werkgevers en uitzendbureaus vanwege "taal “terwijl het vaak gaat om 

veiligheidsvoorschriften die zij gemakkelijk kunnen aanleren. Vooral dat de inburgeringscursus totaal niet 

aansluit bij wat zij nodig hebben om te kunnen participeren. Als zij werk hebben missen zij vaak taallessen 

die alleen opwerk dagen worden gegeven. Het is gewoon niet praktisch! Dit sluit aan bij: Het signaal van 

minister Koolmees. Daarnaast willen werkgevers Nederlandse referenties zowel op competenties als 

werkethiek.  
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Achtergrondinformatie en bronnen (diverse artikelen, gesprekken en bijeenkomsten) 

 

De kamerbrieven van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees: 2 juli 2018,  

15 februari 2019, 29 mei 2019 en 25 juni 2019 

Bronnen: wet teksten verander opgave inburgering, wettekst en memo van toelichting en diverse artikelen 

VNG, Movisie, Divosa, kranten, presentie en gesprekken e.a. Hierin aandacht voor randvoorwaarden die zowel 

voor migranten en asielzoekers gelden. Het is handig om met het concept inburgering Arnhem ook kennis te 

nemen van de wettekst en de onderliggende stukken vanuit de Minister omdat dit duidelijk maakt waar de 

gemeente zelf de invulling aan kunnen geven. 

 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/kamerbrief-hoofdlijnen-veranderopgave-inburgering.pdf 

https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/publicaties-evenementen.aspx 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/bijlage-bestuurlijke-afspraken-szw-en-vng-extra-impuls-inburgering-'en-

ondertussen'.pdf 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/kamerbrief-tussenstand-veranderopgave-inburgering.pdf 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/beantwoording-kamervragen-over-het-ser-rapport-vluchtelingen-en-werk.-een-

nieuwe-tussenbalans.pdf 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4262416/nieuwkomer-hoeft-inburgering-niet-meer-zelf-

te-betalen 

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/3913031/vluchtelingenwerk-inburgeringsbeleid-

belemmert-integratie 

https://www.rtlnieuws.nl/node/383011?domain=rtlnieuws_domain 

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/383086/meeste-nieuwkomers-falen-bij-

inburgeringsexamen?domain=rtlnieuws_domain 

"https://www.hpdetijd.nl/2018-07-02/inburgering-op-de-schop/ "Inburgering moet op de schop, en wel zo 

volgens minister Koolmees “Koolmees zet hiermee in op een stelsel ‘met leerroutes die aansluiten bij het 

leerniveau, vaardigheden en andere afspraken uit het PIP’. Uit de barometer blijkt ook dat mensen die aan het 

inburgeren zijn een grote behoefte hebben aan sociaal contact. https://www.ad.nl/politiek/gemeente-gaat-

vanaf-2020-weer-over-inburgering-van-nieuwkomers~ad537ac9/ " 

Contactinformatie: ingrid.pelssers@kb.vlaanderen.be 

https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/inburgering/vlaams-beleid.aspx 

https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/integratie.aspx 

Bron: OECD, Making integration work: refugees and others in need of protection, 2016. 

https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-

migrants_9789264251236-en#page1 

https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/arbeidsmarkt.aspx 

https://www.ad.nl/binnenland/asielzoekers-geven-cursus-inburgering-onvoldoende~ad67b0fe/ 

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/03/ingeburgerd-ben-je-pas-als-je-de-test-haalt-5953893-a1539578 

https://www.movisie.nl/artikel/nieuwkomers-armoede-financiele-zelfredzaamheid 

https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2017/01/24/inburgering 

file:///C:/Users/Pc/Downloads/kamerbrief-hoofdlijnen-veranderopgave-inburgering.pdf
https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/publicaties-evenementen.aspx
file:///C:/Users/Pc/Downloads/bijlage-bestuurlijke-afspraken-szw-en-vng-extra-impuls-inburgering-'en-ondertussen'.pdf
file:///C:/Users/Pc/Downloads/bijlage-bestuurlijke-afspraken-szw-en-vng-extra-impuls-inburgering-'en-ondertussen'.pdf
file:///C:/Users/Pc/Downloads/kamerbrief-tussenstand-veranderopgave-inburgering.pdf
file:///C:/Users/Pc/Downloads/beantwoording-kamervragen-over-het-ser-rapport-vluchtelingen-en-werk.-een-nieuwe-tussenbalans.pdf
file:///C:/Users/Pc/Downloads/beantwoording-kamervragen-over-het-ser-rapport-vluchtelingen-en-werk.-een-nieuwe-tussenbalans.pdf
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4262416/nieuwkomer-hoeft-inburgering-niet-meer-zelf-te-betalen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4262416/nieuwkomer-hoeft-inburgering-niet-meer-zelf-te-betalen
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/3913031/vluchtelingenwerk-inburgeringsbeleid-belemmert-integratie
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/3913031/vluchtelingenwerk-inburgeringsbeleid-belemmert-integratie
https://www.rtlnieuws.nl/node/383011?domain=rtlnieuws_domain
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/383086/meeste-nieuwkomers-falen-bij-inburgeringsexamen?domain=rtlnieuws_domain
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/artikel/383086/meeste-nieuwkomers-falen-bij-inburgeringsexamen?domain=rtlnieuws_domain
https://www.hpdetijd.nl/2018-07-02/inburgering-op-de-schop/
https://www.ad.nl/politiek/gemeente-gaat-vanaf-2020-weer-over-inburgering-van-nieuwkomers~ad537ac9/
https://www.ad.nl/politiek/gemeente-gaat-vanaf-2020-weer-over-inburgering-van-nieuwkomers~ad537ac9/
mailto:ingrid.pelssers@kb.vlaanderen.be
https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/inburgering/vlaams-beleid.aspx
https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/integratie.aspx
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en#page1
https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/making-integration-work-humanitarian-migrants_9789264251236-en#page1
https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/arbeidsmarkt.aspx
https://www.ad.nl/binnenland/asielzoekers-geven-cursus-inburgering-onvoldoende~ad67b0fe/
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/01/03/ingeburgerd-ben-je-pas-als-je-de-test-haalt-5953893-a1539578
https://www.movisie.nl/artikel/nieuwkomers-armoede-financiele-zelfredzaamheid
https://www.rekenkamer.nl/publicaties/rapporten/2017/01/24/inburgering
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Achtergrond info terug te vinden in en overgenomen van de bronnen 

Instroom in bijstand 2016-2017 

Het aantal bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond is gestegen. Tussen juni 2016 en juni 2017 

nam hun aantal met 16 duizend toe naar ruim 239 duizend. De groei betreft voornamelijk asielzoekers, Syriërs 

en Eritreeërs, die een verblijfsvergunning hebben gekregen, waarna ze een beroep kunnen doen op bijstand. 

De bijstand reageert doorgaans met vertraging op bewegingen op de arbeidsmarkt. Uit de cohortstudie Van 

opvang naar integratie van het CBS blijkt dat het aandeel werknemers onder recente asielmigranten langzaam 

toeneemt. Afghanen hebben anderhalf jaar na het verkrijgen van de verblijfsvergunning vaker een baan dan 

andere nationaliteiten. In onderstaande figuur zien we dat 18 maanden na het verkrijgen van de vergunning 19 

procent van de Afghaanse vergunninghouders uit 2014 een baan in loondienst heeft, tegenover 4 procent 

onder de totale groep vergunninghouders. 

Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) ziet dat migranten (waaronder 

vluchtelingen) minder vaak een baan hebben dan mensen die in Nederland zijn geboren. Nederland behoort 

zelfs tot de landen waarbij dit verschil het grootst is.  

Het percentage vluchtelingen met een baan stijgt als ze langer in Nederland wonen. Tijdens de asielprocedure 

zijn de mogelijkheden te werken voor vluchtelingen zeer beperkt en hierdoor gaat tijd verloren. Na 3 jaar heeft 

ruim 25 procent een betaalde baan. Na 10 jaar ligt dit rond de 50 procent.  

In hoeverre werkt inburger cursus belemmerend we zien boven al dat het de deelname aan participatie en 

werk vertraagd omdat de visie is dat Nederlands op school wordt geleerd en niet in praktijk wat zegge de cijfers 

zie krant: 

"Een van de statushouders klaagt echter juist dat hij alleen maar de taal leert en tijdens de cursus helemaal 

geen contact heeft met Nederlanders. ,,Het heet een integratiecursus, maar ik mis het contact met 

Nederland". Geld verdienen: Statushouders mogen voor hun inburgeringscursus tot 10.000 euro lenen bij 

DUO, de onderwijsorganisatie van de overheid. Dat maakt hen een interessante doelgroep voor veel bedrijfjes 

die taallessen aanbieden. Geld verdienen lijkt volgens 52 procent van de ondervraagde asielzoekers dan ook 

belangrijker voor de aanbieders van de cursussen dan het geven van goede lessen.  

Eerder klaagde Vluchtelingenwerk Nederland al over 'commerciële bureaus die statushouders lokken met dure 

cadeaus als laptops of tablets'.  

Examen: Een kwart van de ondervraagden geeft aan zich zorgen te maken of het lukt binnen drie jaar het 

inburgeringsexamen te halen. Dat heeft er vooral mee te maken dat de cursisten de Nederlandse taal erg 

moeilijk vinden om te leren. Het slagingspercentage voor het examen is de afgelopen jaren flink gedaald. 

Minister Asscher laat nu onderzoeken hoe dat kan. 

Aan het onderzoek deden vooral Syrische mannen van onder de veertig mee. Ook enkele Irakezen en Iraniërs 

vulden de vragenlijst in. De uitzending van Een Vandaag over het onderzoek is vanavond." 

"Politiek filosoof Tamar de Waal, die promoveert op het inburgeringsbeleid, vreest een mislukking: „Dit beleid 

werkt ongunstig uit. We creëren een nieuwe onderklasse van bijstandsgerechtigden.” Volgens haar is het 

inburgeringsbeleid te veel gericht op uitsluiten, in plaats van op insluiten. „Je bent pas Nederlander als je 

geslaagd bent voor de inburgeringstoets. Dat impliceert dat je er tot die tijd eigenlijk niet bij hoort.  

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/25/van-opvang-naar-integratie-cohortstudie-asielmigranten
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/25/van-opvang-naar-integratie-cohortstudie-asielmigranten
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En of je op de goede weg bent, merkt de overheid pas na drie jaar. Blijkt de inburgering dan nog niet gelukt, 

dan hoor je er nóg niet bij en wacht straf.” 

 

Volgens De Waal zou het moeten gaan om de vraag: hoe zorgen we ervoor dat die mensen er over twintig jaar 

bij horen, een steentje bijdragen aan de samenleving en liefst werk hebben? De Waal: „ 

En als laatste de link met armoede en schulden als je niet kunt participeren  

"Voor alle drie groepen nieuwkomers geldt dat zij moeite hebben financieel zelfredzaam te zijn. Veel 

nieuwkomers verdienen een laag inkomen of leven van een uitkering en maken schulden (Van Rooijen et al, 

2018, Szepietowska et al, 2011; Jennissen & Nicolaas, 2014; Sterckx et al, 2014, Europees Migratie Netwerk, 

IND Onderzoek & Analyse, 2017). Laagopgeleid zijn, niet beschikken over een bruikbaar sociaal netwerk en 

gezondheidsproblemen, kunnen het risico op armoede vergroten. Met de huidige arbeidsmarkt, gekenmerkt 

door flexibele, tijdelijke contracten, verdringing en vooroordelen over afkomst of beperking onder werkgevers, 

is het niet eenvoudig een goed bestaan op te bouwen. 

Wat is voor nieuwkomers de kortste en meest succesvolle route naar economische zelfstandigheid? Welke 

belemmeringen ondervinden zij op weg naar financiële zelfredzaamheid? Hoe kunnen gemeenten en 

betrokken partijen hen stimuleren mee te doen en hen ondersteunen bij het slechten van obstakels? 

Tips & suggesties om financiële en sociale zelfredzaamheid nieuwkomers te bevorderen 

1. Verbeter de interne communicatie en kennisdeling binnen de gemeente. Decentralisaties zorgden 

voor extra taken voor gemeenten, de benodigde kennis bereikt vaak nog niet alle betrokkenen 

binnen de gemeente. 

2. Focus op preventie van financiële, sociale en gezondheidsproblemen. Door het complexe financiële 

systeem in Nederland hebben nieuwkomers meer uitleg en aandacht nodig om hen voor armoede 

te hoeden en zelfredzaamheid te bevorderen. Neem daarvoor bijvoorbeeld de tijd bij contact- en 

inschrijfmomenten of klantgesprekken. 

3. Ontwikkel een actief opleidings-, werkgelegenheids-, welzijns- en zorgbeleid gericht op de 

integratie, empowerment en financiële zelfredzaamheid van nieuwkomers. 

4. Investeer in samenwerking met sleutelfiguren en migrantenorganisaties. Door de verdwijning van 

het doelgroepenbeleid is de dialoog met zelforganisaties in Nederland afgebouwd. Zij kunnen 

echter een grote bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en empowerment van nieuwkomers. 

5. Gebruik sociale media als Facebook om doelgroepen vaker en beter te bereiken. 

6. Bied maatwerk en ondersteuning bij het zoeken naar een opleiding, werk, zorg, huisvesting, etc. 

passend bij de wensen, achtergronden en talenten van nieuwkomers. 

7. Besteed aandacht aan of zorg voor hulp in verband met traumatische gebeurtenissen die 

vluchtelingen in Nederland kunnen opbreken. De verwerking van trauma’s kan zorgen voor 

gezondere mensen, waardoor ook de zelfredzaamheid toeneemt.(zie ook: Kennisplatform 

Integratie en Samenleving, 2018) Movisie 
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De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees: Inburgering op de schop- voortgang 

verandert opgaven en pilots; Kamerbrieven 

2 juli 2018 

“Te veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit is een onacceptabele uitkomst 

van het huidige inburgeringsstelsel. De aanpassingen van het stelsel die in 2013 zijn doorgevoerd waren 

bedoeld om het stelsel beter te laten presteren. Die belofte is niet waargemaakt. Er zijn te veel belemmeringen 

in het huidige stelsel om inburgering als start van participatie in de Nederlandse samenleving optimaal te 

benutten: het stelsel is te ingewikkeld en niet effectief. Het staat bovendien teveel op zichzelf, waardoor 

samenhang tussen inburgering en meedoen - in de samenleving en op de arbeidsmarkt - mist. Het einddoel is 

dat inburgering van nieuwkomers4 in Nederland ten dienste staat van zo snel mogelijke participeren, liefst via 

betaald werk’ 

15 februari 2019 

“Het huidige inburgeringsstelsel voldoet niet: inburgeraars doen te lang over hun inburgering en het stelsel 

prikkelt niet om op het hoogst mogelijke niveau de Nederlandse taal te leren. De verbinding met participatie 

wordt onvoldoende gemaakt, onder andere omdat nieuwkomers zich allereerst richten op hun 

inburgeringsplicht. De doorgaande lijn tussen de asielopvang en verdere inburgering bij gemeenten verloopt 

onvoldoende soepel. Inburgeraars zijn kwetsbaar op een vrije markt waar fraude voorkomt door instellingen 

die misbruik maken van de mogelijkheden die het leenstelsel ze biedt. Hervorming is dus broodnodig. De 

hervorming is ingrijpend en raakt ieder aspect van het huidige stelsel:  Gemeenten krijgen een sleutelpositie in 

de uitvoering van het stelsel.  Gemeenten nemen van iedere individuele inburgeraar een brede intake af, op 

basis waarvan een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) wordt opgesteld.  Gemeenten zijn 

verantwoordelijk om een bij het PIP aansluitend inburgeringsaanbod te doen; dit aanbod omvat naast een van 

de drie leerroutes in ieder geval kennis Nederlandse maatschappij (KNM), oriëntatie op de Nederlandse 

arbeidsmarkt (ONA), het Participatieverklaringstraject (PVT) en de benodigde ondersteuning bij het 

zelfredzaam worden ten aanzien van de financiële huishouding” en verder 

29 mei 2019  

“Gemeenten kunnen financiering aanvragen voor een pilot op basis van activiteiten die aansluiten bij de 

volgende zeven thema’s: 1. Brede intake en PIP 2. Vrouwelijke na reizigers en gezinsmigranten 3. Duale 

trajecten 4. De Z-Route 5. B1-Route: van A2 naar B1 6. Ontzorgen 7. Kwetsbare groepen in Duale trajecten of Z-

Route. Voor de aanvragen van cofinanciering van een evaluatieonderzoek naar een lopend initiatief dient de 

aanpak te vallen onder een van deze thema’s: 1. Doorgaande lijn van opvang naar inburgering (activiteiten 

gedurende de opvang, gericht op warme overdracht, samenwerking COA – gemeenten, etc.) 2. Intake en op 

basis daarvan inzet van maatwerktrajecten voor begeleiding van statushouders 3. Integrale trajecten 

(bijvoorbeeld combinaties van werken en leren of intensieve trajecten ingebed in het sociaal domein) 4. 

Onderwijsroute 5. Initiatieven gericht op waarden, burgerschap, culturele inburgering.”  
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Tijdens de uitvoeringsperiode van augustus 2019 tot december 2020 zal vanuit het pilotprogramma een 

kennisnetwerk worden gecreëerd voor alle gemeenten om de kennis uit het pilotprogramma breed te delen. 

De verschillende activiteiten worden in afstemming met onder andere Divosa en de VNG georganiseerd samen 

met de pilotgemeenten. Verder wordt dit kennisnetwerk verbonden met de bredere activiteiten in het kader 

van de implementatie van de nieuwe wet. 


