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1. INLEIDING 
 
Op 8 april 2008 is de gemeente Roermond door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (hierna VROM), portefeuille Wonen, Wijken en Integratie (hierna WWI) 
ingeloot voor deelname aan het Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering. Op 2 juni 2008 heeft het 
college van burgemeester en wethouders van Roermond ingestemd met uitwerking van een plan van 
aanpak. In de daaropvolgende maanden tot december 2008 is het plan van aanpak in samenwerking 
met de procesmanager van VROM uitgewerkt. Op 16 december 2008 heeft het college het plan van 
aanpak aangehouden en verzocht om een gesprek tussen wethouders Kemp (portefeuille 
maatschappelijke zorg en welzijn) en Schreurs (portefeuille wijkontwikkeling), de coördinatoren 
wijkontwikkeling (kort: wijkcoördinatoren) en de stellers van het voorstel. Dit gesprek heeft op 7 januari 
2009 plaatsgevonden. Op basis van dit gesprek is het plan aangepast. Op 20 januari 2009 heeft het 
college ingestemd met het plan van aanpak en het verder uitwerken van het plan samen met het 
Ministerie VROM. Hierop heeft op 11 februari 2009 een vervolgafspraak plaatsgevonden waarbij de 
toenmalige projectleider, de beleidsmedewerker inburgering, wethouders Kemp en Schreurs, de 
wijkcoördinatoren en vertegenwoordiger(s) van het ministerie aanwezig waren. Op 17 maart 2009 
heeft het college van Roermond besloten om het plan van aanpak voor het innovatietraject ter 
goedkeuring in te dienen bij het ministerie. Bij brief van 9 april 2009 geeft VROM aan dat zij voor de 
uitvoering van de activiteiten, zoals omschreven in het plan en de oplevering van de in het plan 
omschreven producten een bedrag ter beschikking stelt van € 512.000,-. In de periode van 9 april tot 1 
juli 2009 is het functieprofiel voor de trajectcoaches opgesteld en is de wervingsprocedure in gang 
gezet. Met ingang van 1 juli 2009 zijn de trajectcoaches gestart met werken in de wijken. 
 
Met het innovatietraject wijkgerichte inburgering wil Roermond drie ambities bereiken, waarbij de 
ambitie voor blijvende participatie van de inburgeraar het hoofddoel van het innovatietraject 
wijkgerichte inburgering is. De overige en hiermee samenhangende ambities zijn een leefbare wijk 
met in hoge mate participerende inwoners, en een verwachte toename van de kwaliteit en de 
kwantiteit van inburgering. De looptijd van het innovatietraject is drie jaar. Het project wordt uitgevoerd 
in drie wijken van Roermond te weten, het Roermondse Veld, de Donderberg en Kemp-Kitskensberg/ 
Heide.  
 
Voorwaarde vanuit VROM voor deelname aan de pilot is het uitwisselen van opgedane ervaringen en 
kennis in de vorm van producten en werkwijzen. Deze ‘evaluatie huisbezoeken’ maakt onderdeel uit 
van een serie op te leveren producten en hangt samen met de tussentijdse evaluatie van het 
innovatietraject van mei 2010 en de evaluatie van de netwerkbenadering van november 2010. In juli 
2010 is met het ministerie afgesproken dat de totale aanpak huisbezoeken en de netwerkbenadering 
in het najaar van 2010 opnieuw geëvalueerd wordt. Deze evaluatie zal worden gebruikt voor de 
kennistransfer naar andere gemeenten en zal gepubliceerd worden op de website van VROM. In het 
eerste kwartaal van 2011 wordt het onderdeel participatie uitgebreid geëvalueerd. 
 
Deze evaluatie is ter vaststelling voorgelegd aan de stuurgroep wijkgerichte inburgering en het college 
van B&W van Roermond. De stuurgroep heeft bovendien zeggenschap in de verdere uitwerking van 
het project en de in te zetten acties. 
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2. ACHTERGROND 
 
2.1. De wijk als vindplaats 
Het plan van aanpak wijkgerichte inburgering van de gemeente Roermond maakt gebruik van de wijk 
als vindplaats voor potentiële inburgeraars. De aanwezigheid van verschillende partners, de kleine 
schaal, en de directe nabijheid van voorzieningen doorbreken de anonimiteit waarin veel potentiële 
inburgeraars verkeren. Bovendien herbergt de wijk een breed scala aan natuurlijke vindplaatsen voor 
potentiële inburgeraars, waaronder scholen, buurthuizen, vader- en moedercentra etc.. Ook via de 
activiteiten van welzijns- en bewonersorganisaties kunnen kandidaten worden geworven. Daarnaast 
zijn er vaak een of meerdere zelforganisaties actief in de wijk en/of is er sprake van sleutelfiguren die 
in contact staan met potentiële inburgeraars binnen de wijk. Het innovatietraject wijkgerichte 
inburgering stelt Roermond voor de uitdaging om in te zetten op het vinden van potentiële 
inburgeraars in de wijken.  
Het vinden van inburgeraars is op twee manieren ingezet. Enerzijds een persoonlijke benadering door 
het afleggen van huisbezoeken en anderzijds door de inzet van belangrijke sleutelfiguren en 
organisaties in de wijken; de netwerkbenadering. 
 
Met het opstellen van een inburgeringsagenda en deelname aan het Innovatietraject Wijkgerichte 
Inburgering is Roermond met alle betrokken partijen de uitdaging aangegaan om de kwaliteit van 
inburgering te verbeteren. Met kwaliteitsverbetering van de inburgeringsprogramma’s wordt gedoeld 
op meer maatwerk binnen de trajecten, verbetering van de competenties van uitvoerders van 
inburgeringsprogramma’s en een versterking van de verbinding tussen inburgering en participatie. Er 
wordt ingezet op een integrale aanpak en duale inburgeringstrajecten, in 2011 moet 80% van de 
inburgeringstrajecten duaal zijn. De kwaliteit van inburgeringsprogramma’s is afhankelijk van de 
inhoud van de inburgeringsvoorzieningen, de deskundigheid van de aanbieder en de mate waarin 
inburgeringsvoorzieningen aansluiten bij de capaciteiten en de behoeften van de individuele 
inburgeraars. In het innovatietraject wijkgerichte inburgering worden inburgering en participatie zeer 
nadrukkelijk gekoppeld. Tussen inburgering als leertraject naar taalbeheersing en participatie als 
volwaardige deelname in de samenleving zit een belangrijke wisselwerking. Taal is de eerste vorm 
van communiceren en is daarmee een belangrijk aspect van participatie. De wijk is het platform voor 
participatie en tevens de vindplaats van (potentiële) inburgeraars. De kwaliteit wordt gemeten op basis 
van het aantal duale trajecten en het aantal geslaagden.  
 
 
2.2. Roermondse wijkgerichte aanpak 
In Roermond wordt reeds enkele jaren succesvol gewerkt vanuit een wijkgerichte aanpak: wijkbeheer 
in relatie tot wijkontwikkeling. Wijkontwikkeling heeft tot doel het bewaken en verbeteren van het 
fysieke, sociale en economische leefklimaat in de Roermondse wijken. De uitvoering van 
wijkontwikkelingsplannen is in volle gang. Oorspronkelijk voerde het fysieke aspect de boventoon 
binnen de wijkontwikkelingsplannen. De sociale component was ondergeschikt. Vanuit de dagelijkse 
praktijk is de les getrokken dat een sterke sociale component noodzakelijk is voor het welslagen van 
wijkontwikkeling. Bij de totstandkoming van plannen worden bewoners, vrijwilligers en professionals 
intensief betrokken. Wanneer een wijk uit balans raakt, leiden problemen van individuele burgers – 
zoals armoede, werkloosheid, of taalproblemen – tot een collectief probleem voor de wijk. De 
gemeente Roermond heeft er bewust voor gekozen om haar burgers ‘aan zet’ te plaatsen en begint 
hier nu de vruchten van te plukken. Binnen Roermond wordt mede vanuit bovenstaande wijkgerichte 
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aanpak gebruik gemaakt van een groot aantal sociaal maatschappelijke voorzieningen. Daarnaast is 
in elke wijk (Roermondse Veld, Kemp-Kitskensberg/ Heide en Donderberg) een wijkteam actief. In het 
wijkteam werken de coördinator wijkontwikkeling, de wijkopzichter, de straatcoach, de buitengewoon 
opsporingsambtenaar en de gemeentelijk opsporingsambtenaar van de gemeente Roermond samen 
met de bewonersondersteuner en de jongerenwerker van de welzijnsorganisatie, de wijkmeester en 
de woonconsulent van de woningcorporatie en de wijkagent van de politie Limburg-Noord. 
 
Kenmerkend voor de wijkgerichte aanpak van Roermond en de netwerkbenadering van dit 
innovatietraject is onder meer dat, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid, oog heeft voor 
problemen c.q. de aanpak van de netwerkpartners. Met ander woorden, inburgering ‘is van ons 
allemaal’ en niet alleen de verantwoordelijkheid van de gemeente. Concreet betekent dit dat de 
netwerkpartners o.a. bereid moeten zijn om hun aandeel te leveren in het verbeteren en stimuleren 
van de intrinsieke motivatie van de potentiële vrijwillige inburgeraars. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de ingangen en de contacten die de verschillende partners hebben. Inburgering dient daarbij door 
de netwerkpartners te worden gezien als een essentiële voorwaarde om deel te nemen aan het 
maatschappelijk verkeer en om, vanuit de Wmo-gedachte, in staat te zijn je eigen 
verantwoordelijkheid te dragen en de leefbaarheid van de wijk te vergroten. Passend bij deze Wmo-
gedachte is ook het thema participatie. Onlangs heeft het voormalige kabinet forse bezuinigingen op 
de inburgering aangekondigd. Het budget voor de inburgering wordt gedurende de komende jaren 
afgebouwd; volgend jaar met 100 miljoen euro, in 2012  met 175 miljoen en 2013 met 235 miljoen 
euro. Vanaf 2014 wordt er structureel 333 miljoen euro op inburgering bezuinigd, dit betekent dat er in 
2014 geen Rijksmiddelen meer beschikbaar zijn voor inburgering. Ondanks de aangekondigde 
bezuinigingen blijft inburgering noodzakelijk en belangrijk. Zoals ook is opgenomen in het 
coalitieakkoord 2010-2014 ‘Slagvaardig en Spaarzaam’ van de gemeente Roermond begint integratie 
met het leren van de Nederlandse taal. Het niet spreken van de Nederlandse taal is een van de 
belemmeringen voor het mee kunnen doen in de Roermondse samenleving. Het bevorderen van 
participatie speelt zich af op een breed terrein, om die reden blijft de bijdrage van de netwerkpartners 
op dit vlak van groot belang. 
 
 
2.3 Duurzaam verbinden aanvraag budget 40+wijken Do nderberg 
Roermond heeft in het kader van het budget 40+ wijken een subsidieaanvraag ingediend voor de wijk 
Donderberg. Deze aanvraag is gehonoreerd. Het doel van de wijkaanpak is dat Donderberg de 
komende jaren weer een prettige en veilige wijk wordt. Een wijk waar mensen rustig kunnen wonen, 
ondersteund door (informele) netwerken, en een wijk met ontplooiingskansen, zowel op het gebied 
van werkgelegenheid als sociaal-maatschappelijke participatie. De focus in de aanpak is dat voor elk 
huishouden de basis op orde moet zijn. En met basis wordt bedoeld huis, inkomen, werk, ontplooiing 
en veilig opgroeien. Centraal in de aanpak staat dan ook ‘het verder brengen van mensen’. 
Inburgering kan een middel zijn om dit doel te bereiken. Enerzijds gaat het om het stimuleren en 
gebruik maken van talenten en bestaande netwerken. En daar waar die netwerken niet aanwezig zijn, 
om het opzoeken van mensen en smeden van nieuwe verbindingen. De maatregelen die mogelijk 
worden door het budget 40+wijken zijn aanvullend op de bestaande aanpak. 
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3. HUISBEZOEKEN: SMALLE AANPAK 
 
3.1. Voorbereiding op de huisbezoeken 
Voor de start van de huisbezoeken heeft Roermond nagedacht over welke personen zij in het kader 
van het innovatietraject wilde benaderen. Hierbij had zij een viertal mogelijkheden: 

1. mensen uit het Bestand Potentieel Inburgeringsplichtigen (BPI); 
2. alle adressen in een bepaalde buurt bezoeken, of; 
3. een selectie van adressen maken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en: 
4. een selectie maken van mensen die het gemeentelijk inburgeringsaanbod in eerste instantie 

geweigerd hebben. 
Roermond heeft in 2009 een enorme inzet gepleegd om haar taakstelling voor de jaren 2007, 2008 en 
2009 te halen. Gevolg hiervan was dat bij aanvang van het innovatietraject bleek dat de potentiële 
inburgeringsplichtigen uit het BPI veelal reeds waren uitgenodigd voor een gesprek met de 
klantmanager inburgering op de gemeentelijke locatie. Optie 1 viel voor het innovatietraject daarom af.  
Voor Roermond is de primaire doelgroep van het innovatietraject potentiële inburgeraars. Roermond 
heeft zich daarom vooral gericht op het werven van inburgeraars, waarmee het onderwerp van 
gesprek uitsluitend Nederlandse taal en participatie is, om deze reden viel ook optie 2 af.  
 
Er is daarom gestart met het maken van een selectie op basis van gegevens in de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA). Er zijn Roermond-breed 175 mensen uit de GBA geselecteerd. Deze 
selectie is gemaakt op basis van geboorteland (hierbij zijn de EU-landen niet meegenomen), huidige 
leeftijd (hierbij zijn mensen tot 60 jaar geselecteerd) en leeftijd bij vestiging in Nederland (in verband 
met doorlopen basisschool in Nederland).  
Naast een selectie op basis van de GBA hebben de trajectcoaches een selectie gemaakt van 
inburgeringsplichtigen die in het verleden een inburgeringsvoorziening hebben geweigerd. Deze 
selectie bevatte namen van 114 inburgeraars. 
 
Voorafgaand aan het afleggen van de huisbezoeken werd door de trajectcoaches een zo compleet 
mogelijk dossier samengesteld. Dit dossier bevatte in ieder geval alle persoonlijke gegevens van de 
klant, zoals naam, geslacht, burgerlijke staat, geboortedatum, geboorteplaats, geboorteland, 
nationaliteit, soort identiteitsbewijs en verblijfstatus. Tevens werd gekeken of iemand een WWB 
uitkering ontvangt en of iemand op basis van de GBA geselecteerd is dan wel eerder een 
gemeentelijke inburgeringsvoorziening heeft geweigerd. Op basis hiervan vormden de trajectcoaches 
een globaal beeld van de situatie van de klant. 
 
 
3.2. Feitelijke huisbezoeken 
In het plan van aanpak van Roermond wordt er nadrukkelijk vanuit gegaan dat succes behaald wordt 
wanneer de potentiële inburgeraar in zijn persoonlijke omgeving benaderd wordt. In de periode 
augustus tot en met november 2009 hebben twee trajectcoaches wijkgerichte inburgering bij 97 
adressen aangebeld. Deze adressen zijn, zoals gezegd, geselecteerd uit de GBA en het bestand met 
inburgeringsplichtigen die in eerste instantie het aanbod van de gemeente geweigerd hebben. De 
adressen zijn ingedeeld per wijk en per straat. Op basis van deze volgorde zijn trajectcoaches gestart 
met aanbellen. Bij 75 voordeuren heeft het aanbellen tot een gesprek geleid. Wanneer we in deze 
evaluatie over huisbezoeken spreken, bedoelen we dan ook daadwerkelijk plaatsgevonden 
gesprekken. Het aantal afgelegde huisbezoeken per wijk is ongeveer gelijk. Het aantal daadwerkelijk 
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gestarte inburgeringstrajecten is 8. Bovendien is 1 persoon gestart met een alfabetiseringstraject, ook 
zijn er 4 inburgeringsplichtigen aangemeld voor een kennismakingstraject met taal bij Stichting 
Educatie op Maat (STEM)1, 2 vrouwen hebben aangegeven dat zij 1 of 2 keer per week in contact 
willen komen met mensen die ook niet zo goed Nederlandse spreken en zijn doorverwezen naar het 
Moedercentrum Maximina, waar op dinsdag- en woensdagochtend conversatielessen worden 
gehouden. Er zijn eveneens 5 mensen die in eerste instantie hebben aangegeven geen interesse in 
een taaltraject te hebben, maar die een korte tijd na het huisbezoek toch contact hebben opgenomen 
met de trajectcoach voor het volgen van een inburgeringscursus. Van de 13 gestarte inburgeraars zijn 
er bovendien 2 personen die naast hun inburgeringstraject gestart zijn met participatie. Hiervan is 1 
persoon gaan werken en 1 persoon is gestart met vrijwilligerswerk. Het succespercentage van de 
huisbezoeken smalle aanpak is daarmee 26,7%. Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit: 
 

Soort traject Aantal 
Regulier inburgeringstraject 11 

Inburgeringstraject én participatieactiviteit in de 
wijk 

2 

Alfabetiseringscursus 1 

STEM/Conversatieles in de wijk  6 

Totaal 20 
Tabel 1: resultaten huisbezoeken smalle aanpak 

 
In 7% van de gevallen is gebleken dat de inburgeraar niet inburgeringsbehoeftig was, omdat hij/zij 
beschikte over Nederlandse diploma’s. In 55 gevallen (73,3%) hebben de huisbezoeken niet geleid tot 
deelname aan een taal- of participatieactiviteit. Opgegeven redenen voor het niet starten zijn: 

o de eigen bijdrage van € 270,- is te hoog; 
o in de avonduren is er geen kinderopvang geregeld; 
o de afstand naar school is te groot; 
o de echtgenoot geeft geen toestemming; 
o mensen zijn van mening dat zij al voldoende ingeburgerd zijn; 
o mensen willen wel de Nederlandse taal leren, maar vinden het inburgeringstraject en het 

afleggen van het examen te zwaar. Veel mensen laten weten dat zij wel hun taalniveau willen 
verbeteren, maar dat zij geen traject willen volgen waarbij ze 4 of 5 dagdelen naar school 
moeten. Bovendien hebben veel mensen moeite met het feit dat ze een examen moeten 
afleggen. 

Een aantal van deze argumenten zijn van culturele aard en niet direct door de trajectcoach 
beïnvloedbaar. Daarnaast zijn er argumenten waarvan gezegd zou kunnen worden dat mensen deze 
als excuus gebruiken om niet aan de inburgering te beginnen en een aantal argumenten gelden als 

                     
1 De Stichting Educatie op Maat (STEM) organiseert thuislessen, individuele begeleiding en ontmoetingen voor vrouwen die de 

Nederlandse taal niet of onvoldoende machtig zijn. Deze organisatie bevordert daarmee de zelfredzaamheid van vrouwen met 

een taal- en participatieachterstand en draagt bovendien bij aan wederzijds begrip en respect. 

De lessen zijn een opstap naar een vervolgactiviteit buitenshuis, zoals bijvoorbeeld vrijwillig(st)erswerk, inburgering, etc. STEM 

is daarmee een middel om de eerste stap te zetten in de keten die uiteindelijk kan leiden tot volledige participatie.  
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belangrijk signaal voor (aanpassing van) het gemeentelijk inburgeringsbeleid. Verderop in dit 
hoofdstuk is te zien hoe deze signalen hebben geleid tot conclusies en acties. 
 
Vanwege het personeelsbeleid van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Roermond zijn de 
huisbezoeken te allen tijde met twee personen uitgevoerd. De huisbezoeken zijn niet vooraf 
aangekondigd door middel van een brief of een telefoontje. Wanneer men een persoon niet thuis trof, 
werd wel een briefje achtergelaten met daarop het verzoek om contact op te nemen voor het maken 
van een afspraak. Indien de klant hierop niet reageerde, werd een tweede huisbezoek afgelegd. 
 
De huisbezoeken werden met name in de ochtend (omstreeks 9:30 uur) en in de middag (omstreeks 
14:00 uur) afgelegd. Na een ochtend op de Donderberg waarbij de trajectcoaches slechts 4 van de 11 
mensen thuis troffen en een ochtend op de Kemp, waar slechts bij 3 van de 12 adressen opengedaan 
werd, hebben de trajectcoaches hun bezoektijden aangepast naar de middag. Tijdens de eerste 3  
middagen bleek al meteen dat veel mensen aan het begin van de middag niet thuis zijn vanwege het 
ophalen en naar school brengen van hun kinderen. Om deze reden is besloten om de huisbezoeken 
later in de middag te doen plaatsvinden. In geval van een tweede bezoek is altijd ingestemd met het 
tijdstip dat past bij de wensen van de klant. 
 
Het afleggen van huisbezoeken is gepaard gegaan met een behoorlijke tijdsinvestering. Een grove 
schatting leert dat aanbellen zonder gesprek toch al gauw 1 uur voorbereiding vraagt. Aanbellen én 
een gesprek voeren kost ongeveer 2 uur. Bovendien zijn alle huisbezoeken door 2 trajectcoaches 
afgelegd. Dit komt neer op een investering van bijna 600 uur in een periode van 4 maanden.  

 
De huisbezoeken hadden gemiddeld een 
duur van 1 uur. Het langste gesprek 
duurde ongeveer 1,5 uur. De lange 
tijdsduur heeft met name te maken met de 
taalbarrière. De trajectcoaches hadden, 
ondanks het gebruik van de 
tolkentelefoon, moeite hun boodschap 
over te brengen. Wanneer de taal tijdens 
het gesprek een zodanige belemmering 
vormde, hebben de trajectcoaches een 
vervolgafspraak gepland met het verzoek 
of dit gesprek in aanwezigheid van een 
familielid zou kunnen plaatsvinden.  
 
Tijdens de gesprekken werd geen vaste 
onderwerpenlijst gehanteerd. De insteek 
van het gesprek was enkel inburgering. 

Trajectcoaches hadden één boodschap en één doel. De boodschap was inburgering en het doel was 
om mensen direct te overtuigen dat zij met een traject moesten starten. Na een aantal huisbezoeken 
is de insteek bijgesteld van inburgering naar taal en meedoen (participatie). Reden hiervoor was dat 
de trajectcoaches bemerkten dat de term ‘inburgering’ voor veel mensen een negatieve lading had. 
Door te kiezen voor de insteek taal en meedoen hoopten de trajectcoaches een positiever verhaal te 
vertellen en op die manier meer inburgeraars te motiveren aan een traject te beginnen. Op dat 

Een kleine greep uit de reacties: 
o ‘Ik wilde jullie volgende week gaan bellen’ 
o ‘Wat leuk dat jullie hierheen zijn gekomen.’ 
o ‘Daar heb je ze weer van de gemeente. Die 

zijn niet wijzer.’ 
o ‘De gemeente doet dit alleen maar om 

subsidie te krijgen.’ 
o ‘Jullie komen alleen langs omdat ik een 

buitenlandse achternaam heb.’ 
o ‘Het is pure discriminatie, heel die inburgering!’ 
o ‘Laat me met rust, zo oud en dan moet ik nog 

Nederlands leren’.  
o ‘Nederlandse regering is niet goed snik’. 
o ‘Ik hoef geen Nederlands te leren, ik ga terug 

naar mijn eigen land’.  
o ‘Ze willen ons gewoon het land uit hebben’.  
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moment zijn de trajectcoaches er zich ook van bewust geworden dat de met-de-deur-in-huis-vallen-
aanpak niet werkte en is men meer gaan inzetten op het maken van persoonlijk contact, en het 
inzetten op het persoonlijk belang van de inburgeraar en zijn intrinsieke motivatie. Dit is een belangrijk 
leermoment gebleken op basis waarvan de brede aanpak huisbezoeken is ontwikkeld. Hierop wordt in 
het volgende hoofdstuk uitgebreid ingegaan. Door de ervaringen van de trajectcoaches maar ook door 
gebruik te maken van de deskundigheid van de partners in de wijk hebben de trajectcoaches 
geconcludeerd dat het persoonlijk belang vooral gezocht moet worden in het ontwikkelen van 
competenties en de kans die inburgering hierin biedt, zelfredzaamheid en de opvoeding van de 
kinderen. 
 
De trajectcoaches hadden als informatiemateriaal de folders ‘inburgeren om te beginnen’ en een 
folder ‘medische beoordeling van de Arbo Unie’ voorhanden. Beide folders zijn beschikbaar in de 
Nederlandse taal. 
 
 
3.3. Follow-up van de huisbezoeken 
Wanneer iemand aangaf interesse te hebben in het volgen van een inburgeringstraject werd er ter 
plekke een intake afgenomen. Hierin was de dagbesteding van de inburgeraar en de activiteiten van 
de inburgeraar in de wijk of in Roermond onderwerp van gesprek. Bij interesse in een 
inburgeringstraject volgde hierna direct aanmelding bij ROC Gilde Opleidingen (de taalaanbieder). 
Vervolgens werden de klanten door ROC Gilde Opleidingen uitgenodigd voor een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek wordt het taalniveau van de potentiële inburgeraar getoetst. Op basis hiervan 
wordt het startniveau bepaald en wordt het meest passende examenprofiel gekozen. Wanneer 
mensen interesse toonden in een ander traject dan inburgering werden deze personen direct 
aangemeld bij de desbetreffende organisatie in de wijk. Van de 14 geïnteresseerden zijn er 13 gestart 
met een inburgeringstraject, waarvan 2 personen ook zijn gaan participeren in de wijk. In de komende 
periode zal extra ingezet worden op de participatie van de overige starters. Eén persoon heeft 
uiteindelijk besloten niet deel te nemen aan het inburgeringstraject. 
 
 
3.4. Conclusies 
Roermond kan ten aanzien van de voorbereiding op de huisbezoeken een aantal conclusies trekken. 
Zo is het voordeel van een GBA selectie dat hieruit kan worden opgemaakt of iemand op basis van 
nationaliteit potentieel vrijwillige inburgeraar is en dat er op basis van leeftijd mensen kunnen worden 
geselecteerd. Het nadeel van een GBA-selectie is echter dat op basis van deze gegevens niet op 
voorhand vastgesteld kan worden welke opleidingen iemand doorlopen heeft en hoe goed of hoe 
slecht iemand de Nederlandse taal beheerst. Zoals uit de reacties van bezochte inburgeraars blijkt, 
wordt de selectie op basis van nationaliteit in sommige gevallen ook als discriminerend ervaren. 
Op basis van de feitelijke huisbezoeken kan Roermond verder concluderen dat het afleggen van 
huisbezoeken een fikse tijdsinvestering vraagt en dat het tijdstip waarop de huisbezoeken worden 
afgelegd met zorg moet worden gekozen. Daarnaast is het belangrijk te concluderen dat de wettelijke 
eigen bijdrage van € 270,- door velen als een belemmering wordt ervaren. Ook de taalbarrière kan 
een belemmering zijn. Zoals bovendien blijkt uit bovenstaande beschrijving van de huisbezoeken is  
een aantal zaken ten aanzien van de aanpak tussentijds bijgesteld. Zo bleek de beeldvorming van 
inburgering en het inburgeringstraject negatief en is daarom voor de insteek ‘taal en meedoen’ 
gekozen, in plaats van voor de insteek ‘inburgering’. Om die reden is Roermond veel meer gaan 
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inzetten op het persoonlijk belang en de intrinsieke motivatie van de inburgeraar. Bovendien bleek al 
snel dat de ‘met de deur in huis vallen’- aanpak niet werkte. Na een periode van vier maanden waarin 
in totaal 75 huisbezoeken zijn afgelegd heeft Roermond dan ook moeten concluderen dat deze 
aanpak qua aantallen op het gebied van taal en participatie niet het gewenste resultaat opleverde. Om 
deze reden is gekozen voor het vormgeven van een andere bredere aanpak.  
Ten aanzien van de follow-up van de huisbezoeken kan geconcludeerd worden dat het direct afnemen 
van de intake bij interesse in de inburgering succesvol is. 
 
Samengevat kan de gemeente Roermond ten aanzien van huisbezoeken de volgende do’s en don’ts 
formuleren: 

Do’s Dont’s 
o maak persoonlijk contact; o ga niet onaangekondigd op bezoek; 
o spreek de taal van de inburgeraar 

(letterlijk en figuurlijk); 
o praat niet over ‘inburgering’, maar over 

‘taal en meedoen’; 
o steek in op het persoonlijk belang, 

doelperspectief en intrinsieke motivatie 
van de inburgeraar; 

o probeer niet om je (inburgerings)product 
te verkopen; 

o doe direct een intake; o moeilijk taalgebruik; 
o ga later in de middag op huisbezoek. o culturele verschillen negeren. 
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4. HUISBEZOEKEN: BREDE AANPAK  
 
4.1. Voorbereiding op de huisbezoeken 
Op basis van de beschreven conclusies in het vorige hoofdstuk heeft Roermond ervoor gekozen om 
een nieuwe bredere aanpak voor de huisbezoeken te ontwikkelen. Roermond wilde onderzoeken of er 
met behulp van deze brede insteek en het uitgebreidere aanbod meer mensen te motiveren waren om 
met een duaal inburgeringstraject te starten. Hierbij is de focus gelegd op de volgende punten: 

o aankondiging van het huisbezoek;  
o langer en indien mogelijk vaker persoonlijk contact; 
o vertrouwen winnen;  
o bespreken van meerdere onderwerpen (niet alleen inburgering); 
o (intrinsiek) motiveren voor de cursus, insteken op interesses en/of doelen; 
o afschaffen van de eigen bijdrage; 
o verbeteren imago van inburgering; 
o verbreden aanbod; 
o meer samenwerken met netwerkpartners in de wijk. 

 
4.1.1. Aankondigingsbrief 
Op basis van deze punten heeft Roermond ervoor gekozen de huisbezoeken vooraf door middel van 
een brief aan te kondigen. Daarnaast is in samenwerking met de partners in het wijkteam (o.a. 
woningcorporatie en welzijnsorganisatie) een onderwerpenlijst ontwikkeld waardoor een bredere, 
integrale insteek van het gesprek ontstaat. Zo gaat de onderwerpenlijst in op wonen/woonomgeving, 
leefbaarheid/veiligheid, actief in de buurt, gezondheid, opvoeding en de Nederlandse taal. De 
uitnodigingsbrief en de onderwerpenlijst zijn in bijlage 1 toegevoegd.  

 
4.1.2. Selectie 
Voor het benaderen van mensen heeft Roermond in eerste instantie opnieuw gekozen voor het 
benaderen op basis van de GBA-selectie en het bestand met inburgeringsplichtigen die in eerste 
instantie het aanbod van de gemeente geweigerd hebben. Roermond heeft ervoor gekozen alleen 
allochtone huishoudens te bezoeken. De insteek van het innovatietraject is immers om potentiële 
inburgeraars het belang van taal in te laten zien en hiervoor de doelgroep rechtstreeks te benaderen. 
Bovendien geldt dat het innovatietraject wijkgerichte inburgering onderdeel uitmaakt van de totale 
wijkgerichte aanpak in de drie wijken die voor alle bewoners wordt ingezet. Het voert voor dit project 
en de daarmee samenhangende personele inzet te ver om een totale achter-de-voordeur aanpak neer 
te zetten waarbij alle inwoners bezocht worden. 

 
4.1.3. Training trajectcoaches 

Ter voorbereiding op de nieuwe aanpak huisbezoeken en de netwerkbenadering heeft Roermond voor 
de trajectcoaches, maar ook voor de klantmanagers inburgering een training ‘effectief communiceren 
en motiveren’ ingezet. Tijdens deze training werden de deelnemers zich bewust van hun persoonlijke 
stijl van communiceren en motiveren. Ze hebben door middel van het oefenen met een trainingsacteur 
inzicht in onderlinge gedragspatronen verkregen en kregen handvatten aangereikt om inburgeraars op 
effectieve wijze aan te spreken en te motiveren. Hierbij is onder meer gebruik gemaakt van het 
onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction naar de drijfveren van inburgeraars. Tijdens de tweede 
cursusdag ‘effectief communiceren en motiveren’ hebben de trajectcoaches met een acteur geoefend 
met de nieuwe aanpak. De aanpak van elke trajectcoach werd afzonderlijk geëvalueerd. Op basis 



 
 

 Evaluatie huisbezoeken innovatietraject wijkgerichte inburgering Roermond 

 

 13 

hiervan hebben de trajectcoaches hun eigen manier van werken en aanpak waar nodig aangepast. 
Als vervolg op deze tweedaagse training vindt er elke drie weken een intervisieoverleg plaats dat 
wordt voorgezeten door de teamleider educatie en wordt in oktober gestart met de training ‘effectief 
presenteren’.   
Bovendien heeft er in oktober 2010 een werkbezoek plaatsgevonden waarbij de trajectcoaches van 
Roermond een bezoek hebben gebracht aan de wijkvoorlichters en huisbezoekers van de gemeente 
Utrecht.  
 
4.1.4. Eigen bijdrage 

Omdat bij de eerste ronde huisbezoeken bleek dat de eigen bijdrage van € 270,- als een belemmering 
werd ervaren is besloten om de verordening Wet inburgering op dit punt aan te passen. Op 10 juni 
2010 heeft de gemeenteraad van Roermond positief besloten ten aanzien van het niet heffen van een 
eigen bijdrage voor vrijwillige inburgeraars. 
 
4.1.5. Verbeteren beeldvorming 

Tegelijkertijd heeft Roermond fors ingezet op het verbeteren van de beeldvorming ten aanzien van 
inburgering. Zo is in week 35 gestart met de portrettenreeks in de lokale media. Dit is een reeks van 
10 interviews in een lokaal weekblad (Typisch Roermond) waarin iedere week een Roermondenaar 
met wortels in het buitenland zijn verhaal vertelt (een voorbeeld is opgenomen in bijlage 2). Ook zijn 
posters en folders ontwikkeld waarbij aangesloten is bij de landelijke campagne ‘Het begint met taal’, 

dit informatiemateriaal is breed in de wijken 
verspreid. In de maand juni heeft er 
daarnaast een advertentie gestaan op de 
beeldkrant van de lokale televisiezender 
(Vox tv). Ook bij deze advertentie is 
aangesloten bij de landelijke campagne 
zodat de herkenbaarheid vergroot wordt. 
Rondom het moving billboard zijn diverse 
activiteiten op centrale plekken in de wijk 
georganiseerd. Er was een stand met 
muziek, Nederlandse en Marokkaanse 
versnaperingen, muntthee, 
informatiemateriaal en gadgets. Ook was 

er een promotieteam, bestaande uit de trajectcoaches en sleutelfiguren op het gebied van inburgering 
(in dit verband lokale ‘heroes’ genoemd) die al flyerend de wijken in trokken. 
 
Verder was er een teken- en knutselwedstrijd op de basisscholen georganiseerd. Voor deze wedstrijd 
mochten de kinderen tekenen en/of knutselen hoe Nederland er volgens hen uit zou moeten zien. Ook 
voor volwassenen was er een wedstrijd, namelijk een verhalen- en gedichtenwedstrijd. Aan de 
volwassenen is gevraagd om in de vorm van een verhaal of een gedicht aan te geven waarom de 
Nederlandse taal belangrijk is. Uit de inzendingen bleek dat zij taal belangrijk vinden omdat het 
meedoen aan de Nederlandse samenleving en communicatie met autochtone Nederlanders mogelijk 
maakt. 
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De reacties op de campagne waren divers, variërend van erg positief tot negatief. Over het algemeen 
kan echter gezegd worden dat de billboardactie een succes was. Uiteindelijk heeft de actie namelijk 
20 serieuze leads opgeleverd. Deze zijn als volgt over de wijken en het aanbod te verdelen: 
 

 Roermondse Veld Kemp/ Kitskensberg- 
Heide 

Donderberg 

Regulier 
inburgeringstraject 

7 4 8 

Conversatieles in de 
wijk 

 1  

Tabel 2: leads billboardactie 

 
De wijze van follow-up is afhankelijk van de voorkeur die de mensen hebben aangegeven. Van de 
meeste mensen is het telefoonnummer genoteerd. Zij zullen binnen 2 weken telefonisch benaderd 
worden. Er zijn ook 2 personen die hebben aangegeven dat zij graag schriftelijk een uitnodiging voor 
een gesprek ontvangen. Zij zullen dan ook per brief een uitnodiging voor een gesprek ontvangen. 
Over 2 à 3 weken zullen de prijzen in het kader van de teken- en knutselwedstrijd en de verhalen- en 
gedichtenwedstrijd worden uitgereikt door de wethouder. De billboardactie en het resultaat hiervan 
zullen dan nogmaals in de media onder de aandacht gebracht worden.  
 
4.1.6. Verbreden aanbod 
Als laatste heeft Roermond gewerkt aan het verbreden van haar aanbod op het gebied van taal en 
participatie. Zo zijn de zogenaamde ‘instapcursussen inburgering’ in week 39 (na de zomervakantie 
en Ramadan) gestart en hebben de trajectcoaches per wijk een inventarisatie gemaakt van het 
participatieaanbod. Vanaf 1 november 2010 kunnen zij gebruik maken van het dynamisch 
selectiemodel dat de gemeente Roermond voor duale trajecten inzet. In plaats van de opdracht bij 
voorbaat volledig aan één of meerdere aanbieders te gunnen, heeft Roermond de opdracht 
vastgelegd op basis van een raamovereenkomst en wordt telkens door een mini-aanbesteding aan de 
beste aanbieder gegund. De andere werkwijze voor het participatiedeel van een inburgeringstraject 
houdt in dat toegelaten aanbieders op een digitale marktplaats op internet een aanbod kunnen doen 
op een individuele klantvraag. Door middel van een geautomatiseerd selectieproces wordt het beste 
aanbod geselecteerd. De mini-aanbesteding is vormgegeven via een door Stipter ontwikkeld digitaal 
toewijzingssysteem oftewel dynamisch selectiedocument. Hierdoor verwacht Roermond dat beter kan 
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worden ingespeeld op individuele klantvragen en dat aanbieders elkaar gaan uitdagen tot een 
effectiever begeleidingsaanbod waardoor maatwerk ontstaat.  
   

4.2. Feitelijke huisbezoeken 
In de periode van juni t/m september 2010 zijn 42 aankondigingsbrieven verstuurd. Naar aanleiding 
van deze brief hebben 10 potentiële inburgeraars (23,8%) vooraf aangegeven geen behoefte te 
hebben aan een bezoek van de trajectcoach. Aangegeven redenen hiervoor waren: te druk met werk, 
huishouden of kinderen, al voldoende ingeburgerd zijn en geen behoefte of interesse. Bij 9 adressen 
(21,4%) was er bij een eerste poging niemand thuis. Uiteindelijk is er bij 23 adressen (54,8%) 
aangebeld. Bij 20 adressen (47,6%) heeft dit tot een gesprek geleid. Geen van de gespreken heeft 
geleid tot het deel gaan nemen aan een inburgeringstraject, 1 persoon (5%) is gestart met een 
alfabetiseringscursus, 2 gesprekken (10%) hebben geleid tot het starten met vrijwilligerswerk in de 
wijk, naast de inburgeringscursus die zij reeds volgden. Een succespercentage van 15%. 
Schematisch weergegeven ziet dit er als volgt uit: 
 

Soort traject Aantal 
participatieactiviteit in de wijk (naast reeds 
lopend inburgeringstraject) 

2 

alfabetiseringscursus 1 

Totaal 3 
Tabel 3: resultaten huisbezoeken smalle aanpak 

 
Bovendien hebben de huisbezoeken geleid tot 9 doorverwijzingen (45%) naar andere partners in de 
wijk. In onderstaande tabel wordt het aantal verwijzingen per partner weergegeven: 
 

Totaal aantal verwijzingen  

verwijzingen naar woningcorporatie 2 

verwijzingen naar welzijnsorganisatie 2 

verwijzingen naar Wmo 1 

verwijzing naar politie 1 

verwijzing naar wijkopzichter Gemeente 1 

verwijzing naar basisschool De Zonnewijzer 2 

Tabel 4: aantal verwijzingen 

 
Tijdens de gesprekken die hebben plaatsgevonden werd gebruik gemaakt van een topiclijst waarbij 
onderwerpen als wonen/woonomgeving, leefbaarheid/veiligheid, actief in de buurt, gezondheid, 
opvoeding en de Nederlandse taal aan bod kwamen. Hierbij waren de volgende aspecten van belang:  

1. onderzoeken van het taal- en kennisniveau; 
2. motiveren voor het leren van de taal; 
3. stimuleren van participatie in de wijk; 
4. inventariseren van capaciteiten en interesses van de inburgeraar. 

De samenwerking met de netwerkpartners heeft er voor gezorgd dat inburgering ‘van ons allemaal is’. 
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Door de samenwerking met de netwerkpartners is het voor de trajectcoaches verder mogelijk om 
vragen, opmerkingen en klachten snel aan de betreffende organisatie door te geven. Een correcte 
afhandeling van de vraag en de juiste nazorg levert een positieve bijdrage aan het vertrouwen in de 
overheid en meer specifiek aan het imago van inburgering.  
 
Het afleggen van de huisbezoeken brede aanpak is gepaard gegaan met een behoorlijke 
tijdsinvestering. Een schatting leert dat aanbellen zonder gesprek toch al gauw 1 uur voorbereiding 
vraagt. Aanbellen én een gesprek voeren kost 2 uur. Bovendien zijn alle huisbezoeken door 2 
trajectcoaches afgelegd. Dit komt neer op een investering van bijna 63 uur in een periode van 4 
maanden (inclusief de zomervakantie). 

Tijdens de huisbezoeken brede aanpak 
is gebleken dat de meeste personen die 
tijdens deze ronde gesproken zijn te 
maken hebben met meervoudige 
problematiek. Hierdoor vinden zij de 
onderwerpen ‘actief in de wijk’ en 
‘Nederlandse taal’ niet interessant. Vaak 
hebben problemen met de woning, 
gezondheid of in de opvoeding van de 
kinderen meer prioriteit voor de 
betreffende persoon. Dit belemmert hen 
in hun mogelijkheden om de taal te gaan 
leren of mee te gaan doen. Simpel 
gezegd: ‘staat hun hoofd er niet naar’. De 
ervaringen in de wijk tot nu toe laten ook 
zien dat het wegnemen van de 
belemmeringen niet direct betekent dat 
men er dan wel voor open staat om met 

een inburgeringstraject te beginnen. Met name voor de groep oudkomers geldt dat zij na jaren in 
Nederland te hebben gewoond een netwerk van mensen om zich heen hebben verzameld waarmee 
en waarbinnen zij zich kunnen redden in Roermond. Zij geven dan ook aan dat ‘zij zich wel redden’ en 
het zo ‘wel goed vinden’. Bovendien heeft het grootste gedeelte van deze groep te maken met 
substantiële gezondheidsproblemen (m.n. diabetes type 2 en psychosomatische klachten) die een niet 
weg te nemen belemmering vormen voor het volgen van een inburgeringscursus of meedoen. 
Een andere reden is dat de gesproken personen ofwel in het verleden een taalcursus hebben gevolgd 
of het Nederlands zodanig beheersen,dat zij zichzelf evident ingeburgerd achten.  
 
 
4.3. Follow-up van de huisbezoeken 
Twee weken na het huisbezoek en de daarbij horende verwijzing hebben de trajectcoaches navraag 
gedaan bij de cliënt over het verdere verloop rondom de besproken thema’s waarop een verwijzing 
had plaatsgevonden (nazorg). Om het informele karakter te continueren zijn de trajectcoaches hierbij 
onaangekondigd langsgegaan bij de gesproken inburgeraars. Met als insteek: “ik was toch in de wijk 
en ik dacht hoe is het afgelopen met..?”. De trajectcoaches hebben de verwijzing tevens aangegrepen 
als een kans om nogmaals bij de potentiële inburgeraar achter de voordeur te komen en de  
onderwerpen taal en participatie op de agenda te zetten. De gastvrijheid van de inburgeraar bij een 

Een kleine greep uit de reacties: 
o ‘We vertrekken morgen voor 6 maanden naar 

Turkije.’ 
o ‘Ik woon al sinds mijn geboorte in Roermond, 

ik spreek zelfs dialect’ 
o ‘Ik krijg hoofdpijn van de drukte en het geluid 

tijdens de lessen’ 
o ‘Ik heb nu geen tijd, misschien in de toekomst’ 
o ‘Ik moet nu werken, ik zal contact met jullie 

opnemen voor een nieuwe afspraak’ 
o ‘Ik kan dat op mijn leeftijd niet meer, maar u 

kunt wel bij mij op Turkse les komen.’ 
o ‘Grote gastvrijheid!’ 
o ‘Eindelijk wordt er eens aan mij gedacht, ik 

was blij toen ik jullie brief kreeg!’  
o ‘We zijn niet meer welkom!’ 

 ‘Willen jullie mee-eten vanavond?’  
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tweede bezoek was opvallend te noemen. Het feit dat de trajectcoach de problemen die naar voren 
kwamen in het gevoerde gesprek daadwerkelijk had doorgegeven aan de betreffende instanties en 
dat deze waren opgepakt, versterkte de vertrouwensband. Deze vertrouwensband heeft, op basis van 
hetgeen aangegeven is in de vorige paragraaf, niet geleid tot het daadwerkelijk starten met een 
taaltraject. Wel zijn 2 personen door de trajectcoach begeleid bij het vinden van passend 
participatieaanbod.   
 
 
4.4. Conclusies 
De huisbezoeken hebben qua aantallen op het gebied van taal en participatie niet het verwachte 
resultaat opgeleverd. Tijdens de huisbezoeken brede aanpak is gebleken dat de meeste personen die 
tijdens deze ronde gesproken zijn te maken hebben met meervoudige problematiek. Hierdoor vinden 
zij de onderwerpen ‘actief in de wijk’ en ‘Nederlandse taal’ niet interessant en ervaren zij het 
onvoldoende spreken van de Nederlandse taal niet als een barrière. De ervaringen in de wijk tot nu 
toe laten ook zien dat we te maken hebben met een doelgroep met meervoudige problematiek en dat 
niet beïnvloedbare omgevingsfactoren (gezondheid, landelijke ontwikkelingen op het gebied van 
inburgering etc.) een grote rol spelen. Het indien mogelijk wegnemen van belemmeringen betekent 
niet direct dat men er dan wel voor open staat om met een inburgeringstraject te beginnen c.q. te 
gaan participeren. Met name voor de groep oudkomers geldt dat zij na jaren in Nederland te hebben 
gewoond een netwerk van mensen om zich heen hebben verzameld waarmee en waarbinnen zij zich 
kunnen redden in Roermond.  
 
Deze brede aanpak huisbezoeken heeft de volgende successen opgeleverd, namelijk: 

o een positieve bijdrage aan het imago van de gemeente Roermond en inburgering en het 
verbeteren van de vertrouwensrelatie tussen de gemeente Roermond en haar burgers; 

o bekendheid van trajectcoach in de wijk; inburgering en het belang van participatie krijgen een 
gezicht, zowel bij bewoners als bij de netwerkpartners; 

o de inburgeraar voelt zich gehoord en serieus genomen; 
o een positieve bijdrage aan de ‘mond tot mond’ reclame in de gemeenschap van de 

inburgeraar.   
 
Samengevat kan de gemeente Roermond ten aanzien van huisbezoeken de volgende do’s en dont’s 
formuleren: 

Do’s Dont’s 
o werk aan het positieve imago van 

inburgering; 
o je focus leggen op de doelgroep 

oudkomers. 
o zorg dat verwijzingen naar partners in de 

wijk daadwerkelijk worden opgepakt; 
o alleen focussen op taal. 

o ga om vertrouwen te winnen nog eens bij 
de inburgeraar langs om te vragen hoe 
het gaat (nazorg); 

 

o grijp dit gesprek aan om taal en 
participatie weer op de agenda te zetten; 

 

o probeer de intrinsieke motivatie van de 
persoon te vinden. 
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De samenwerking met de netwerkpartners heeft er voor gezorgd dat inburgering ‘van ons allemaal is’. 
De samenstelling van de wijken, de meervoudige problematiek en de omgevingsfactoren, die niet 
altijd beïnvloedbaar zijn, vragen om een brede gezamenlijke aanpak die zich richt op het wegnemen 
van belemmeringen om te participeren. Het niet spreken van de Nederlandse taal kan een van deze 
belemmeringen vormen. Om deze reden heeft Roermond ervoor gekozen de netwerkbenadering nog 
steviger neer te zetten.  
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5. STURING OP HET INNOVATIETRAJECT 
 
Om een project goed van de grond te krijgen en te houden is optimale sturing van belang. In dit 
hoofdstuk wordt daarom ingegaan op de sturing op dit innovatietraject. 
 
5.1. Projectstructuur 
Voor de uitvoering van het innovatietraject wijkgerichte inburgering is onderstaande projectstructuur 
vormgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De projectgroep komt één keer in de 3 weken bij elkaar. Taak van de projectgroep is om het project 
en de daarbij behorende producten steeds verder te ontwikkelen, in te bedden in de reeds bestaande 
wijkgerichte aanpak, de voortgang van het project te bewaken en met elkaar af te stemmen. Dit 
overleg heeft sinds juli 2009 periodiek plaatsgevonden. 
De stuurgroep komt één keer per kwartaal bij elkaar en heeft als taak het vaststellen van de producten 
en het informeren van het college van B&W. De stuurgroep is tot op heden één keer bij elkaar 
geweest, daarnaast is in oktober deze evaluatie en de evaluatie van de huisbezoeken aan de 
stuurgroep voorgelegd. De themagroep sociaal leefklimaat fungeert als klankbordgroep voor dit 
project. De trajectcoach legt aan deze groep (periodiek) concrete vragen voor m.b.t. wijkgerichte 
inburgering en producten die in het kader hiervan ontwikkeld worden. De themagroep Sociaal 
Leefklimaat vindt maandelijks plaats en wel in de wijken Het Roermondse Veld en Kemp/Kitskenberg-
Heide. Tot heden hebben de trajectcoaches vijf keer concrete vragen voorgelegd met betrekking tot 
wijkgerichte inburgering en producten die in het kader hiervan ontwikkeld worden. De themagroep 
Sociaal Leefklimaat wordt goed op de hoogte gehouden van de ontwikkeling rondom het project 

Stuurgroep: 

- portefeuillehouder inburgering 

en wijkontwikkeling 

- hoofd afdeling welzijn 

- beleidsmedewerker Welzijn/ 

projectleider wijkgerichte 

inburgering 

Projectgroep: 

- coördinator(en) 

wijkontwikkelingen 

- trajectcoach(es) 

- teamleider educatie 

- beleidsmedewerker 

Welzijn/ projectleider 

wijkgerichte inburgering 

Klankbordgroep = themagroep 

sociaal leefklimaat 

- wijkagent 

- wijk BOA 

- bewonersondersteuner 

- jongerenwerker 

- wijkcoördinator 

- basisonderwijs 

- woningbouwcorporaties 

- vertegenwoordigers 

vanuit de wijk (wijkraad, 

bewoners) 
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wijkgerichte inburgering. De aanwezigen worden door de trajectcoach gevraagd mee te denken en te 
kijken naar structurele verbetermogelijkheden op uitvoeringsniveau. 
Bovendien sluiten de trajectcoaches aan bij de bestaande overlegstructuren in de wijk zoals de 
wekelijkse briefing, wijkrondgangen en het jongerenoverleg. 
 
 
5.2. Rollen 
Voor de uitvoering van het innovatietraject wijkgerichte inburgering is een projectstructuur 
vormgegeven die bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep en een klankbordgroep. Binnen deze 
structuur zijn een aantal belangrijke rollen te onderscheiden, namelijk de rol van de projectleider/ 
beleidsmedewerker inburgering, de rol van de teamleider educatie, de rol van de wijkcoördinatoren en 
de rol van de trajectcoaches. 
 
5.2.1. Projectleider/ beleidsmedewerker inburgering 
De gemeente Roermond heeft ervoor gekozen om één persoon verantwoordelijk te maken voor het 
projectleiderschap wijkgerichte inburgering en het inburgeringsbeleid. Op deze manier kunnen de 
bevindingen vanuit de wijkgerichte aanpak die in het innovatietraject centraal staat op eenvoudige 
wijze onderdeel worden van het reguliere inburgeringsbeleid. Door het leegtrekken van het BPI heeft 
de gemeente nu Roermond-breed te maken met de doelgroep vrijwillige inburgeraars. De nauwe 
samenhang tussen project en beleid komt dan ook ten goede aan inbedding van de wijkgerichte 
aanpak in de bestaande structuren. De rol van de projectleider is in het plan van aanpak omschreven 
als inhoudelijk manager / projectmanager. De projectleider/ beleidsmedewerker is hiermee 
verantwoordelijk voor: 

o het bewaken van de voortgang van het innovatietraject; 
o de communicatie met de stuurgroep en het college van B&W; 
o het signaleren van, en reageren op knelpunten in het proces, het beleid en de politiek; 
o vertalen van input trajectcoaches/ team inburgering in vereiste beleidsrapportages; 
o aanleveren van producten bij VROM; 
o deelname aan projectleiderbijeenkomsten wijkgerichte inburgering; 
o voorzitten project- en stuurgroepoverleg. 

 
5.2.2. Teamleider educatie 
De teamleider educatie stuurt het gehele team inburgering aan. Dit team bestaat uit drie 
klantmanagers inburgering en drie trajectcoaches. De teamleider is verantwoordelijk voor: 

o de communicatie met het team; 
o het intervisieoverleg met de trajectcoaches inburgering; 
o voorzitten van het maandelijks teamoverleg; 
o de dagelijkse aansturing van het team inburgering; 
o het organiseren van alle randvoorwaardelijk zaken zodat het team haar werkzaamheden naar 

behoren kan uitvoeren; 
o het bewaken van de correcte registratie en rapportage in het cliëntvolgsysteem; 
o het signaleren van, en reageren op knelpunten in de uitvoering; 
o het aanleveren van input t.b.v. de vereiste rapportages. 
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De projectleider/ beleidsmedewerker inburgering en de teamleider educatie hebben driewekelijks 
bilateraal overleg over o.a. het inburgeringsbeleid en de stand van zaken met betrekking tot het 
innovatietraject. Op deze manier worden knelpunten snel gesignaleerd en opgepakt. 
 
5.2.3. Wijkcoördinatoren 
De wijkcoördinator vervult in dit project drie rollen, namelijk: procesmanager, communicatiemanager 
en netwerkmanager in de wijk. De belangrijkste rol is die van netwerkmanager. Dit houdt in dat de 
wijkcoördinatoren verantwoordelijk zijn voor het invoeren van de trajectcoaches in bestaande 
wijknetwerken, het introduceren van de trajectcoaches bij partners en het kennismaken met 
sleutelfiguren. Daarnaast is de rol van communicatiemanager van belang geweest. In wijknetwerken is 
informatie gegeven over het innovatietraject. Ook hebben de wijkcoördinatoren de trajectcoaches 
geïntroduceerd bij een aantal bewoners. In de rol van procesmanager heeft de wijkcoördinator vooral 
een taak in het meedenken en andere manieren te vinden potentiële inburgeraars te bereiken. 
 

5.2.4. Trajectcoaches 
De trajectcoaches zijn de spil van het Innovatietraject Wijkgerichte Inburgering en vervullen dan ook 
een diversiteit aan rollen, namelijk verkoper, acquisiteur, trajectbegeleider, participatiecoach, 
netwerker en makelaar. De trajectcoaches hebben sinds de start van het project een transformatie 
doorgemaakt van klantmanager, die gericht is op het behalen van de taakstelling op het gebied van 
inburgering en waarvoor inburgering een doel op zich is, naar een trajectcoach, die gaat voor, kwaliteit 
en tegelijkertijd verkoper en netwerker moet zijn en waarvoor inburgering slechts een van de vele 
instrumenten is om participatie te bevorderen. Deze transformatie heeft tijd gekost, maar inmiddels 
kan geconcludeerd worden dat deze heeft plaatsgevonden en resultaten oplevert. Gebleken is ook dat 
de ingang op uitvoeringsniveau een effectieve is. De personen die direct in contact staan met de 
inwoners van Roermond weten wat er leeft en weten elkaar op een zeer laagdrempelige en efficiënte 
wijze te vinden. 
 

 

5.3. Deskundigheidsbevordering trajectcoaches 
Ter voorbereiding op de nieuwe aanpak huisbezoeken en de netwerkbenadering heeft Roermond voor 
de trajectcoaches, maar ook voor de klantmanagers inburgering een training ‘effectief communiceren 
en motiveren’ ingezet. Tijdens deze training werd de aanpak van elke trajectcoach afzonderlijk 
geëvalueerd. Op basis hiervan hebben de trajectcoaches hun eigen manier van werken en aanpak 
waar nodig aangepast. Als vervolg op deze tweedaagse training vindt er elke drie weken een 
intervisieoverleg plaats dat wordt voorgezeten door de teamleider educatie. Op deze manier wordt 
structureel gereflecteerd op de aanpak en veranderde rol van de trajectcoach. 
Bovendien heeft er in oktober 2010 een werkbezoek plaatsgevonden waarbij de trajectcoaches van 
Roermond op bezoek zijn geweest bij de wijkvoorlichters en huisbezoekers van de gemeente Utrecht.  
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5.4. Conclusie  
Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de projectstructuur goed is opgezet en dat 
vooral de deelname aan bestaande overlegstructuren belangrijk is voor het succes van het project. 
Ook is er in de afgelopen periode meer gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot sturing op het project 
door de stuurgroep. De koppeling die Roermond heeft gemaakt tussen beleid en project maakt dat de 
bevindingen vanuit de wijkgerichte aanpak op eenvoudige wijze onderdeel worden van het reguliere 
inburgeringsbeleid. 
Bovendien kan Roermond concluderen dat de transformatie van klantmanager inburgering naar 
trajectcoach niet eenvoudig is en dat deze transformatie veel tijd heeft gekost, maar inmiddels heeft 
plaatsgevonden en resultaten oplevert. Het sturen, coachen en trainen van de trajectcoaches ten 
aanzien van hun veranderende rol blijft continu onderwerp van gesprek in bilateraal en 
intervisieoverleg binnen het team.  
 
 
5.5. Financiën 
Het Ministerie heeft voor de uitvoering van de activiteiten, zoals omschreven in het Plan van aanpak 
en de oplevering van de in het plan omschreven producten een bedrag ter beschikking gesteld van 
€ 512.000,-. Hiervan is in 2008 € 200.000,- betaald, in 2009 € 120.000,-, in 2010 € 120.000,- en in 
2011 een restbedrag van € 72.500,-. Alle ontvangen middelen zijn of worden toegevoegd aan het 
gemeentefonds en ingezet voor het uitvoering geven aan het innovatietraject. Het merendeel van het 
bedrag is ingezet voor personeelskosten. In totaal is 2,7 extra fte voor het project ingezet. 
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6. OVERALL CONCLUSIE 
 
Roermond heeft op het gebied van inburgering een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Op basis 
van verschillende werkwijzen heeft Roermond conclusies kunnen trekken en haar aanpak ten aanzien 
van inburgering bijgesteld. Het innovatietraject en de uitvoering van de Wet inburgering zijn bovendien 
geen afzonderlijke doelen maar vormen één gezamenlijke aanpak voor het bevorderen van taal en 
participatie in de gemeente Roermond. Naast een bijdrage aan de kwaliteit van de inburgering heeft 
dit innovatieproject een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwantiteit van de inburgering. 
Overall kan echter geconcludeerd worden dat het vinden en binden van vrijwillige inburgeraars niet 
eenvoudig is en dat dit gepaard gaat met een forse inzet op de intrinsieke motivatie en het persoonlijk 
belang van de persoon. Ongeacht de gekozen aanpak vergt dit veel tijd en inspanning. De ervaringen 
in de wijk tot nu toe laten namelijk zien dat we te maken hebben met een doelgroep met meervoudige 
problematiek en dat niet beïnvloedbare omgevingsfactoren (gezondheid, landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van inburgering etc.) een grote rol spelen. Het is dan ook van belang om de wijkgerichte 
benadering breed en in samenhang in te zetten, zodat in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan het 
bevorderen van de participatie in de wijken. Deze gezamenlijke aanpak heeft geleid tot een 
netwerkbenadering die zijn vruchten afwerpt. 
In onderstaande paragrafen worden de successen van de diverse aanpakken met elkaar vergeleken. 
 
 
6.1. Smalle aanpak versus brede aanpak  
Wanneer de smalle aanpak vergeleken wordt met de brede aanpak moet Roermond concluderen dat 
de smalle aanpak in cijfers het meeste resultaat heeft opgeleverd. Dit succes lijkt vooral te verklaren 
door het gegeven dat Roermond ten tijde van de smalle aanpak vooral inburgeringsplichtigen heeft 
bezocht, met name personen die in eerste instantie het aanbod van de gemeente hebben geweigerd. 
Bij de brede aanpak zijn vooral vrijwillige inburgeraars bezocht. 
De gemiddelde tijdsinvestering per huisbezoek inclusief de voorbereiding, ongeacht de aanpak, is 2 
uur. Omdat Roermond ervoor heeft gekozen alle huisbezoeken met 2 personen af te leggen, kost een 
huisbezoek gemiddeld 4 uur. In totaal is er 663 uur in de huisbezoeken geïnvesteerd. 
 
Het succespercentage van de smalle huisbezoeken is 26,7%. Schematisch weergegeven ziet dit er 
als volgt uit: 

Soort traject Aantal 
Regulier inburgeringstraject 11 

Inburgeringstraject én participatieactiviteit in de 
wijk 

2 

Alfabetiseringscursus 1 

Conversatieles in de wijk  6 

Totaal 20 
Tabel 5: resultaten huisbezoeken smalle aanpak 

 
In de brede aanpak is één persoon (5%) gestart met een alfabetiseringscursus, 2 gesprekken (10%) 
hebben geleid tot het starten met vrijwilligerswerk in de wijk, naast de inburgeringscursus die deze 
personen reeds volgden. Een succespercentage van 15%. Schematisch weergegeven ziet dit er als 
volgt uit: 
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Soort traject Aantal 
Inburgeringstraject én participatieactiviteit in de 
wijk 

2 

Alfabetiseringscursus 1 

Totaal 3 
Tabel 6: resultaten huisbezoeken smalle aanpak 

Bovendien hebben de huisbezoeken geleid tot 9 doorverwijzingen (45%) naar andere partners in de 
wijk.  
Vooral van belang is het feit dat dit onderdeel van het innovatietraject een positieve bijdrage heeft 
geleverd aan het imago van de gemeente Roermond en inburgering & participatie, het bevorderen van 
de vertrouwensrelatie tussen de gemeente Roermond en haar burgers en aan de ‘mond tot mond’ 
reclame in de gemeenschap van de inburgeraar. Bovendien hebben inburgering en participatie 
hierdoor een gezicht gekregen, zowel bij bewoners als bij de netwerkpartners.  
 
 
6.2. Huisbezoeken versus netwerkbenadering 
Tegelijkertijd met het afleggen van de huisbezoeken heeft Roermond geïnvesteerd in de 
netwerkbenadering. Hierbij is geconcludeerd dat het, in het kader van het innovatietraject wijkgerichte 
inburgering, van belang is om zoveel mogelijk netwerkpartners te leren kennen en te informeren over 
het taal- en participatieaanbod in de gemeente Roermond. Netwerkpartners kunnen daarnaast zelf 
een belangrijke bijdrage leveren aan het participatieaanbod in de gemeente. Je gezicht laten zien in 
de wijk en aanwezig zijn bij bijeenkomsten, overlegsituaties en activiteiten in de wijk is essentieel voor 
het slagen van de netwerkbenadering. Het opbouwen van een netwerk is daarmee een proces van 
lange adem dat tijd kost en pas na een lange periode concrete resultaten oplevert. De 
netwerkbenadering heeft tot 1 oktober 2010 geleid tot aanlevering van 115 namen. Hiervan zijn 67 
personen gestart met een taaltraject en 3 personen met een participatietraject. Dit is een 
succespercentage van 60,9%. In onderstaande tabel worden de succespercentages van de 3 
aanpakken weergegeven. 
 

Aanpak Korte omschrijving Succespercentage (start 
taal-participatietrajecten) 

Smalle huisbezoeken Huisbezoeken met een 
beperkte insteek; inburgering. 

26,7% 

Brede huisbezoeken Huisbezoeken met een brede 
insteek, met onderwerpen als 
wonen/woonomgeving, 
leefbaarheid/veiligheid, actief 
in de buurt, gezondheid, 
opvoeding, Nederlandse taal 
& participatie. 

15% 

Netwerkbenadering De partners in de wijk als 
vindplaats voor potentiële 
inburgeraars en als aanbieder 
van participatie. 

60,9% 

Tabel 4: vergelijking aanpakken 
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Omdat de netwerkbenadering inmiddels steeds meer vruchten is gaan afwerpen, is besloten te 
stoppen met het afleggen van huisbezoeken volgens de hierboven beschreven aanpakken. Het 
belang van de ‘achter de voordeur’ aanpak wordt hiermee echter niet vergeten. Binnen een brede 
wijkgerichte aanpak en in het kader van wijkontwikkeling en het vergroten van de leefbaarheid in de 
wijk is deze nog steeds van groot belang. Het achter de voordeur komen, zorgt er immers voor dat 
(sociale) problematiek aan het licht komt en door het wijkteam kan worden opgepakt. Het niet spreken 
van de Nederlandse taal is hierbij slechts een van de vele zaken die het een persoon belemmeren om 
te participeren in de Roermondse samenleving. Bij personen die door de netwerkpartners zijn 
verwezen wordt, indien nodig in overleg met de verwijzer, beoordeeld of een huisbezoek of uitnodiging 
in het stadhuis de beste manier is om de potentiële inburgeraar te bereiken. De opgedane 
(gespreks)ervaring binnen zowel de smalle als brede aanpak huisbezoeken wordt hierbij uiteraard 
ingezet.  
Bovendien hebben de huisbezoeken bijgedragen aan het leren kennen van de wijk en de doelgroep. 
Deze ervaringen worden gebruikt in verdere uitwerking van de netwerkbenadering, maar zullen ook 
meegenomen worden in de wijkgerichte aanpak zoals deze in Roermond wordt vormgegeven. 
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BIJLAGE 1 UITNODIGINGSBRIEF EN ONDERWERPENLIJST, BR EDE AANPAK  
 
uw nummer   
uw datum   
  
ons nummer  
onze datum @datum_brief@ 
verzonden  
inlichtingen bij  
afdeling  Sociale Zaken / 14163 
doorkiesnr. (0475) 388 @toestelnr@ 
  
bijlage(n) @bijlagen@ 

 

 
 
betreffende @onderwerp@ 
 
 
Geachte heer/ mevrouw, 
 
In uw wijk is de Gemeente Roermond al enige tijd bezig met een project ‘Iedereen doet mee en 
iedereen telt mee’ gericht op de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving. Door middel van 
dit project proberen we erachter te komen waar nieuwe Nederlanders in het dagelijks leven mee te 
maken krijgen.  
 
In het kader van dit project worden verschillende inwoners van de Gemeente Roermond benaderd 
voor een gesprek. Via deze weg willen wij u vragen hieraan deel te nemen. Wij zijn vooral 
geïnteresseerd in uw mening op het gebied van wonen, woonomgeving, dagelijkse bezigheden,  
hobby’s, gezondheid en de Nederlandse taal. 
 
Wij denken ook met u mee als u uw persoonlijke situatie op de bovengenoemde gebieden wilt 
verbeteren om uw kansen in de samenleving te vergroten. Tijdens het gesprek kunnen uiteraard nog 
andere voor u relevante zaken aan de orde komen. 
  
Wij vinden het belangrijk te vermelden dat het gaat om een geheel vrijblijvend gesprek. Er zijn geen 
verwachtingen van onze kant en geen verplichtingen van uw kant.  
 
Graag kom ik op @datum_bezoek@ om @tijdstip@ uur samen met een collega bij u langs.  
 
Wilt u op een andere plaats of een ander tijdstip met ons afspreken, neem dan contact met ons op.  
U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0475-388 (@toestelnr@).    
 
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
@naam@ 
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Vragenlijst huisbezoek vrijwillige inburgering  
 
GEZONDHEID 
 
Hoe ervaart u uw gezondheid? Hoe gaat het met u? 
 
Hoe is het met uw gezondheid en gezondheid van uw gezin? 
 
 
Weet u voor welke klachten u bij welke organisatie moet zijn? 
 
1. Ontvangt momenteel al hulpverlening? Heb je hulp nodig bij iets? 
 
WONEN/ WOONOMGEVING 
 
Hoe lang woont u op dit adres? 
 
Bent u tevredenheid over de woning? 

a. Zoniet, wat kan beter?  
 
 
Hoe is het contact dat u met de woningcorporatie heeft?  
 
Woont u graag in deze buurt? 
 
LEEFBAARHEID/ VEILIGHEID  
 
Vindt u het schoon/ netjes: 
In portiek, op straat, op het binnenterrein   
 
Voelt u zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid/ veiligheid van de buurt (wat kunt u hier zelf aan 
doen? / Wat doet u hier aan? 
 
Wordt er wel eens overlast ervaren? 
 
Zijn er plekken in de wijk of in de buurt waar de bewoner en/ of andere leden van het huishouden 
overdag en 's avonds liever niet alleen komen? 
 
Kan het gevoel van veiligheid worden vergroot? 
Wat is daarvoor nodig? 
 
Zijn er andere dingen die als een probleem worden ervaren in de buurt? 
 
Is er goed contact met andere bewoners in het portiek / buurt? 
 
Is er behoefte aan meer contact met de bewoners? 
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Weet je belangrijke instanties te vinden?  
 
Weet je de weg te vinden in Roermond/wijk/straat? 
Hoe is de verhouding Nederlanders/allochtonen? 
 
ACTIEF IN DE BUURT 
 
Bent u actief in de buurt? Wat zou u (nog meer) willen doen?  
 
Doet u vrijwilligerswerk?  
 
Doet u naast uw taak als huisvrouw nog iets anders/activiteit? 
Zou u een buurtbewoner willen helpen met iets waar hij/zij hulp bij nodig heeft? 
Zou u zelf hulp willen van een buurtbewoner? 
 
Zou het leuk vinden om samen met andere buurtbewoners een activiteit in de wijk te organiseren? 
 
Mogen wij u hierover laten benaderen? 
(Wel.kom / Wonen Zuid) 
 
Bekend met het Vader- en of moedercentrum? 
 
OPVOEDING 
 
Gaan uw kinderen naar de peuterspeelzaal? Zo nee, waarom niet?  
 
Heeft u behoefte aan hulp bij de opvoeding van de kinderen? 
 
NEDERLANDSE TAAL  
 
Is Nederlands de moedertaal? 

•••• Hoofdbewoner 
•••• Partner 
•••• Kinderen 
•••• Andere gezinsleden 

 
Hoe goed is uw beheersing van de Nederlandse taal? 
En van de partner? 
En van de kinderen? 
 
Heeft bewoner of ander gezinslid wel eens Nederlandse taalles gehad?   
Zo ja, wie, waar en wanneer? En positieve ervaringen hiermee? 
 
Wilt u of een ander gezinslid de Nederlandse taalvaardigheden verbeteren? 
Wat wilt u in de toekomst? Wat zijn uw wensen, behoeftes e.d. 
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BIJLAGE 2 ARTIKEL TYPISCH ROERMOND 
 
‘Multicultureel Juweel … van de week’ in Typisch Ro ermond 10 september 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 


