
Bijlage 2 bij de raadsinformatiebrief met als onderwerp: inburgering 
 
In deze bijlage volgt een korte samenvatting van het onderzoek naar doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtigen. De volledige 
onderzoeksrapportage is als bijlage bijgevoegd. 
 
Ervaringen van de doelgroep 

- bijna eenderde van de respondenten heeft aangegeven dat zij niet zo goed of slecht begrepen 
wat er in de uitnodigingsbrief van de gemeente stond;  

- de meeste respondenten hebben aangegeven voldoende informatie te hebben gekregen 
tijdens het intakegesprek bij de gemeente over de verschillende aspecten van het inburgeren; 

- de respondenten werden vriendelijk behandeld door de medewerker van de gemeente. 
 
Doeltreffendheid 

- het doel van de uitnodigingsbrief wordt bereikt, want vrijwel alle respondenten zijn naar 
aanleiding van deze brief naar het gemeentehuis gekomen voor het intakegesprek. Voor 17% 
van de doelgroep was het niet duidelijk waarom men naar het intakegesprek moest komen; 

- de informatie van de gemeente over inburgeren blijkt doeltreffend, want deze heeft bij negen 
van de tien respondenten meer informatie over inburgeren opgeleverd. De meerderheid van 
de respondenten (71-81%) heeft voldoende informatie gekregen over inburgeren; 

- de meerderheid van de inburgeraars heeft voldoende informatie over inburgeren gekregen. 
 
Doelmatigheid 

- de doorlooptijd blijkt aanzienlijk versneld sinds het huisbezoek achterwege is gelaten. Een 
groot deel van de respondenten (57%) was binnen twee weken na de uitnodigingsbrief op 
intakegesprek verschenen en 50% van de respondenten was twee weken later begonnen met 
de inburgeringscursus; 

- het onderzoeksbureau concludeert dat de gemeente op het gebied van doelmatigheid op de 
goede weg zit. 

 
Aanbevelingen 

- in de toekomst meer aandacht besteden aan het taalgebruik (eenvoudiger) in de 
uitnodigingsbrief, zodat deze voor meer mensen goed te begrijpen is; 

- de medewerker, die het intakegesprek voert, zou in de toekomst alerter moeten zijn op het feit 
of de informatie goed over komt, door middel van doorvragen, de inburgeraar de gelegenheid 
te geven vragen te stellen en te controleren of het antwoord ook begrepen is. 

- de inburgeraar duidelijk informatie meegeven over waar men nog verder informatie kan 
opvragen of vinden over inburgeren, mochten er nog vragen zijn.  

 


