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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Arnhem 

t.a.v. Wethouders Martien Louwers en Cathelijne Bouwkamp 

i.a.a. Dorien Malawau  

 

 

datum: 31 juli 2019 

 

Betreft:   Gevraagd advies " Inburgering juni 2019 en reactie op concept beleidsnotitie inburgering  

   gemeente Arnhem”. 

 

 

 

Geacht College, 

 

De nieuwe wet inburgering, is tot stand gekomen naar aanleiding van de enorme hoeveelheid klachten op het 

huidige inburgeringsstelsel. De doelen “meedoen in de Nederlandse samenleving” en “de taal leren” werden 

onvoldoende behaald. In de voortgang geeft de Minister aan dat: “Het maatschappelijke doel van inburgering 

is dat alle inburgeringsplichtigen in Nederland in staat worden gesteld om zo snel mogelijk te participeren, 

liefst via betaald werk. Het nieuwe inburgerstelsel beoogt nadrukkelijk samen met andere wetgeving binnen 

het sociaal domein, in het bijzonder de participatiewet, aan dit maatschappelijke doel een bijdrage te 

leveren. Het centrale uitgangspunt hierbij is dat gemeenten de regie voeren op de uitvoering van het nieuwe 

inburgeringsstelsel. Zij krijgen een centrale rol bij de intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de 

inkoop van cursusaanbod. De inburgeringsplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de 

inburgeringsplicht.”  

 

Het is een wet op hoofdlijnen waarbij er een balans is tussen landelijke kaders en gemeentelijk beleidsvrijheid 

voor maatwerk. Op basis hiervan heeft de bestuursadviseur en trekker veranderopgave inburgering bij 

Gemeente Arnhem, een concept beleidsnotitie geschreven: “Wonen, meedoen en thuis voelen: eerste 

stappen naar een zelfstandig bestaan” Meerjarenplan inburgering en integratie van nieuwkomers 2019-2022. 

 

Vanuit de Adviesraad Werk en Inkomen gemeente Arnhem zijn wij als sinds juli 2018 zeer betrokken bij dit 

proces en hebben vanaf 2019 formeel contact gelegd met de bestuursadviseur. Er zijn diverse gesprekken 

geweest waarin adviezen, aanbevelingen en vragen zijn neergelegd om mee te denken met het 

vooringenomen beleid conform richtlijn “Verordening Adviesraden gemeente Arnhem (artikel 3 en 4) ”. Ook 

heeft de bestuursondersteuner een presentatie gegeven aan de leden van de adviesraad Werk en Inkomen. 

Er is ons gevraagd om gevraagd advies te geven met betrekking tot de beleidsnotitie van de bestuursadviseur. 

Deze kunnen worden meegenomen in zowel het concept beleidsplan alsmede de voortgang wet tekst 

voordat deze definitief wordt ingevoerd. 

 

Onze adviezen luiden als volgt: 
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1. Zet voor alle inburgeraars en migranten de EVC trajecten in voor eerder verworven competenties en 

breidt dit uit naar meerder certificaten zodat kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt worden 

vergroot en instroom t.a.v. voorzieningen wordt verkleind.  

 

Wij adviseren om het EVC als instrument in te zetten om ervaring, competenties en certificaten behaald in 

eigen land (de oorspronkelijke documenten zijn vaak niet meer aanwezig) te toetsen waarbij een Nederlands 

certificaat kan worden afgegeven. Deze EVC certificaten kunnen dan worden ingezet bij voortgang naar werk 

en ook bij de brede intake als ontwikkeling naar beter werk.  

 

Denk daarbij aan o.a. certificaten voor vorkheftruck, lasser, schilder of kapper, welke door werkgevers wordt 

vereist i.v.m. verzekering en veiligheidsvoorschriften. Zet dit ook in bij werk waar veel vraag naar is zoals 

bijvoorbeeld; automonteur, elektricien en loodgieter omdat in veel landen van herkomst deze 

werkzaamheden jong geleerd worden, zonder scholing.  

 

Met ervaringscertificaten kunnen deze mensen makkelijker doorstromen naar betaald werk. 

Buiten werktijd kunnen zij scholing volgen welke daarbij aansluit. De ervaring leert dat indien mensen snel 

kunnen worden ingezet via werk zij nog sneller de taal leren. De motivatie als gevolg van het hebben van 

werk en het moeten spreken van de taal spelen daarbij een grote rol. 

 

 

2. Meer vrijheid voor de gemeenten om zelf de kwaliteit te bepalen bij alternatieve en praktische vormen 

van scholing en het leren van de Nederlandse taal. 

 

Het slagingspercentage was in het verleden veel te laag. De scholen en opleidingen met de laagste 

slagingspercentages hadden allemaal het “blik op werk”- keurmerk. Een keurmerk is blijkbaar geen garantie 

voor kwaliteit.  Daarnaast was de inhoud van de toetsen vaak niet gericht op zaken uit de praktijk en zaten er 

veel dubbele ontkenningen in de taal toetsen die wij als Nederlanders zelf nooit gebruiken en ook moeilijk 

vinden. De matige kwaliteit van de lessen en de toetsen was een veelgehoorde kritiek op de inburgerexamens 

en reden voor Minister Koolmees om voor een “veranderopgave inburgering” te kiezen. Daarin staat werken 

en participeren op de eerste plaats waarbij scholing duaal en naar draaglast in geld en tijd, wordt 

aangeboden. Men hoeft zo minder te lenen zodat de kans op daarmee samenhangende toekomstige 

schulden gereduceerd wordt. Ook kan er scholing buiten werktijd worden aangeboden.  

 

Wij vinden het logisch dat de gemeentes hierin veel meer regie moet krijgen. De gemeente wordt zelf immers 

op prestatie afgerekend. Bij eigen keuze vrijheid kan de gemeente zelf de door haar ingehuurde 

opleidingsinstituten afrekenen op de behaalde prestatie in de vorm van bijvoorbeeld slagingspercentage en 

kijken naar praktische en vaak goedkopere alternatieve vormen van scholing met een hogere kwaliteit. 

 

 

3. Belonen en beboeten risico centraal en bij een partij. 

 

Bij de boeteoplegging zien wij risico’s omdat dat dit zowel door gemeenten als DUO wordt gedaan, omdat 

"who comes first" geld. Deze maatregel komt niet ten goede aan de inburgeraar en het gemeente beleid 

“inburgering op maat”. Het advies is dan ook dat de gemeente hierin de regie heeft.  
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Daarnaast leert de ervaring dat belonen meer effect heeft dan straffen. Om succes te behalen zou de 

gemeente voor die inburgeringsplichtigen die al werken en zelf de kost verdienen kunnen inzetten op 

belonen. Ontheffing of basis van inspanning en resultaat werkt beter dan achteraf straffen. Door de meeste 

mensen wordt taal zeker op later leeftijd beter en sneller geleerd in de praktijk en niet op school. 

 

 

4. Neem alle inburgeraars mee in het concept plan inburgering.  

Op dit moment is het onduidelijk wat er gebeurt met die inburgeraars (inclusief gezinshereniging migranten) 

waarbij het inburgeren is gefaald. Dit grote falen is de reden dat de Minister besloten heeft de wet 

inburgering te wijzigen. Wat er met hen gaat gebeuren zien wij in dit concept plan niet terug. Doen zij mee 

met nieuwe inburgering en krijgen zij een herkansing of moeten zij de inburgering binnen het oude systeem 

(inclusief ONO) afmaken? Wij adviseren om juist alle migranten waar mogelijk mee te nemen in dit proces en 

bij de brede intake. 

 

 

5. Rijbewijs (BE alsmede vrachtwagen bewijs C en buschauffeur e.g.). 

Het rijbewijs dat door veel migranten en inburgeraars al meer dan 10 jaar geleden is behaald draagt bij aan 

hun vermogen tot participatie en zelfredzaamheid. Zij mogen hier 6 maanden mee blijven rijden maar 

moeten dan helemaal overnieuw een rijbewijs halen. Dit werkt belemmerend t.a.v. participatie, inclusie en 

zelfredzaamheid. Het niet mobiel zijn wordt ook als een grote belemmering ervaren bij o.a. consulenten werk 

en inkomen, immers juist het rijbewijs vergroot zelfredzaamheid, maar ook keuzes! Wij adviseren m.b.t. het 

concept plan inburgering dit mee te nemen zoals mondeling besproken om t.a.v. dit onderwerp te kijken of er 

een mogelijkheid is om tot een oplossing te komen. Samen met het CBR zou bijvoorbeeld een keuring met 

EVC traject kunnen worden aangeboden waardoor deze groep het eerder behaalde Rijbewijs kan verlengen 

c.q. omzetten in NL. Dit geldt ook voor het vrachtagent rijbewijs C en buschauffeurs waar momenteel juist 

veel vraag naar is. 

 

 

6. Stimuleer ontmoeting en verbinding tussen potentiele werknemers en werkgevers (de picknick) en 

breidt dit uit waar mogelijk. 

Ontmoetingen tussen inburgeraars, migranten en werkgevers en instellingen is een goed initiatief waarbij op 

een informele wijze alvast kennis kan worden gemaakt waarbij CV en persoonlijke ontwikkelplannen kunnen 

worden meegenomen (welke expertise voor welke werkgever). Dit initiatief juichen wij toe! 

 

 

7. Notitie inburgering in huidige vorm laat ruimte voor ontwikkeling, wij adviseren om deze ruimte vast 

te houden. 

Het concept besteed aandacht aan meerdere punten en laat ruimte voor inbreng van inburgeraars en 

ervaringsdeskundigen. Deze ruimte laat volgens ons zien dat dit plan open staat voor ontwikkeling en groei! 
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8. Zet in op duale trajecten, taal leer je door mee te doen d.m.v. werk en vrijwilliger e.a. 

Vanuit de adviesraad en werkgroep adviseren wij om door te gaan met het geven van invulling aan de duale 

trajecten waarbij gemeente Arnhem de regie behoud. Dit in overleg met eventuele een kwaliteitsinstelling 

“blik op werk”, conform de eis van minister Koolmees. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton Dicker, voorzitter adviesraad Werk & Inkomen  

Nanda Bakker, namens de werkgroep Armoede en Schulden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: ·Het proces; aanbevelingen, vragen veranderopgave inburgering. 


