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Geacht College, 
 
Recent ontvingen wij bovengenoemde beleidsregels. U vraagt ons over deze beleidsregels advies uit te 
brengen. 
Na een toelichting door Miranda Hartland tijdens onze vergadering van 16 november hebben wij onze 
reactie besproken en vervolgens in onderling overleg het navolgende advies opgesteld. 
 

Samenvatting 

• Vul de regierol, die de gemeente wordt toebedeeld, krachtig in. 

• Denk vanuit degene die inburgert en niet vanuit een standaard aanbod. Streef zoveel mogelijk naar 
maatwerk.  

• Richt specifiek de aandacht op vrouwen. 

• Neem inburgeraars die voor het ingaan van de nieuwe wetgeving aan onze gemeente worden 
toegewezen mee in de nieuwe aanpak. 

• Benut de bestaande samenwerking met lokale partners in de uitvoering. 
 

Vul de regierol, die de gemeente wordt toebedeeld, krachtig in.  

Uit de toelichting, schriftelijk zowel als mondeling, is ons duidelijk geworden dat de landelijke wetgeving 
in belangrijke mate bepalend is voor de invulling, die gemeenten kunnen geven aan de nieuwe 
beleidsregels.  
De Adviesraad kan zich vinden in de binnen de beperkte marges opgestelde ‘eigen’ beleidsregels. De 
kern van de regels zit wat ons betreft in artikel 2. De gemeente krijgt de regierol toebedeeld in de 
uitvoering van het inburgeringsbeleid. We pleiten ervoor dat de gemeente deze regierol krachtig invult 
en het beschikbare instrumentarium aan middelen zorgvuldig en op maat inzet. Daarbij het oog vooral 
gericht op de individuele inburgeraar en zijn of haar behoeften om te kunnen participeren in onze 
maatschappij. In onze ogen betekent dat ruimte voor afwijken van termijnen en aanbod als de 
inburgeraar daarbij gebaat is.  
 

Streef zoveel mogelijk naar maatwerk. 

De ASD ondersteunt de voorgelegde planmatige aanpak, zoals beschreven in de beide stroomschema’s. 
Ze bieden duidelijkheid, zowel voor de inburgeraar als voor de begeleiding. We veronderstellen dat over 
de daarin genoemde termijnen goed is nagedacht en dat deze passend zijn voor de beschreven 
onderdelen van het inburgeringsproces.  
Toch ziet de Adviesraad ook gevaren in deze opzet. Er is vooral gedacht vanuit de aanbodkant. Wat heeft 
iemand nodig om succesvol in onze maatschappij te integreren? 
De andere kant, die van de individuele inburgeraar komt nauwelijks aan bod. Factoren als 
opleidingsniveau, sociaal maatschappelijke status, economische status zijn van invloed op de 
startkwalificaties van het individu en de vraag aan welke (in)scholing behoefte bestaat. 



Het gevaar bestaat dat de beschreven termijnen stringent gehanteerd worden, vanuit de behoefte aan 
duidelijkheid en zichtbare zekerheid, dat voldoende aandacht aan alle aspecten van de inburgering 
wordt besteed. 
De ASD pleit voor maatwerk waar dat mogelijk en vooral wenselijk is. Te beginnen bij de brede intake en 
vervolgens gedurende het hele proces. 
We denken daarbij dan aan: 

• de aansluiting bij het opleidingsniveau van de inburgeraar.  

• het aanbod van werk.  
Pas de werkwijze toe die gebruikt wordt in het programma Werken, werken aan en meedoen; kies 
als vertrekpunt de mogelijkheden van de werkzoekende en denk niet alleen vanuit de kansrijke 
beroepen op de arbeidsmarkt. 
Het is voor de ASD denkbaar dat inburgeraars al voor het verstrijken van het eerste halfjaar voor 
een deel werken of stage lopen bij een bedrijf.  

• financieel ontzorgen.  
De Adviesraad is positief over de ondersteuning die geboden wordt bij het ‘ingroeien’ in het 
Nederlandse financiële en betalingssysteem. Het gaat daarbij immers niet alleen om kennis van 
geld, wat iets kost en waar allemaal voor betaald moet worden, maar ook om de hoge mate 
waarin ons betalingssysteem gedigitaliseerd is. Daarin verschilt Nederland zelfs van onze 
buurlanden. Goed dat daar aandacht aan besteed wordt. 
Toch kunnen we ons voorstellen dat er grote verschillen zijn in de mate waarin individuele 
inburgeraars ondersteuning nodig hebben. Kies ook hier voor maatwerk. 

 

Besteed specifiek aandacht aan vrouwen. 

Bij het vorige punt aansluitend wil de ASD aandacht vragen voor de situatie van vrouwen. Zoals wij 
begrepen hebben uit de toelichting, worden in het inburgeringsproces zowel mannen als vrouwen op 
dezelfde wijze betrokken. Toch kunnen wij ons voorstellen dat vanuit bepaalde culturen minder waarde 
wordt gehecht aan de zelfredzaamheid van vrouwen in ons maatschappelijk bestel. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen minder behoefte aan Nederlandse taalvaardigheid en de hierboven genoemde financiële 
zelfredzaamheid.  
We pleiten ervoor dat de begeleidende instanties hier alert op zijn en niet toestaan dat vrouwen minder 
gelegenheid krijgen, mogelijk op initiatief van hun omgeving, om zich tot goed toegeruste en zelfstandige 
burgers te ontplooien.  
 

Betrek zoveel mogelijk inburgeraars bij de nieuwe aanpak. 

De Adviesraad vraagt aandacht voor de zgn. ‘intussen’ inburgeraars. De inburgeraars die al voor de 
ingang van de nieuwe wet nog onder de huidige regels met het inburgeringsproces begonnen zijn. Wij 
pleiten ervoor deze groep zoveel mogelijk en zo snel mogelijk te begeleiden vanuit de mogelijkheden die 
de nieuwe wet biedt. 
 

Benut de bestaande samenwerking met lokale partners in de uitvoering. 

Net als bij eerdere adviezen willen we ook nu aandacht vragen voor de samenwerking met lokale 
partners. Het is ons duidelijk dat de maatschappelijke begeleiding in samenwerking met de SWOP wordt 
aangeboden. Maar betrek ook andere lokale partijen bij de uitvoering, zoals bij het vinden van 
stageplaatsen of werk.  
 
Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Pijnacker-Nootdorp 
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