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Betreft: reactie/ advies inzake Beleidsplan Inburgering (20210113) 

Geachte dames en heren, 

De Adviesraad Sociaal Domein (Wassenaar) heeft met instemming kennisgenomen van het 

conceptbeleidsplan Inburgering. In een tweetal online sessies met een paar leden van verschillende 

Advies- en Cliëntenraden is het plan besproken en toegelicht door de betrokken 

beleidsmedewerkers. Dit overleg voldeed aan alle verwachtingen en ook zijn suggesties tijdens de 

sessies in veel gevallen overgenomen. 

Enkele aanvullende adviezen/opmerkingen: 

In hoofdstuk 6: Beheersmaatregelen (p 32) wordt aangegeven dat de monitoring verder wordt 

uitgewerkt in het implementatie- en uitvoeringsplan. Zoals we ook in voorgaande adviezen hebben 

aangegeven is het noodzakelijk om in dat actieplan de verantwoordelijkheden, taken en 

bevoegdheden van de diverse opdrachtgevers en -nemers duidelijk te benoemen. Wij zijn benieuwd 

naar de concretisering van de punten die in het hoofdstuk Implementatie (p.37) worden genoemd. 

We pleiten ervoor om ook regelmatig ervaringsdeskundigen (degenen die zo’n traject eerder hebben 

doorlopen) bij het onderdeel Communicatie te betrekken.   

Bij het ontwikkelen van vaardigheden is het vooral belangrijk om aan te sluiten bij wat ‘mensen al in 

huis hebben’. Niet alleen bij de ‘brede intake’ (p.19) maar ook in latere stadia van het 

inburgeringstraject. Verborgen talent komt naar boven komen, wanneer mensen een voldoende 

veilige basis voelen.     

In het hoofdstuk Financiën (p.34) staat dat reiskosten de eigen verantwoordelijkheid van de 

inburgeraar zijn. Maar, niet alleen voor re-integratie ook voor participatie is een ‘studenten O.V.’ een 

belangrijk hulpmiddel. Wellicht valt in die behoefte te voorzien door inschakeling van sponsoren. 
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Rest ons nog waardering uit te spreken voor dit plan en het overleg met de beleidsmedewerkers. Wij 

blijven graag betrokken bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak.  

 

Met vriendelijke groet, 

Eric Bloemkolk, voorzitter     Marianne Mewissen, secretaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


