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Geacht College, 
 
De Raad voor Sociaal Domein Duiven heeft niet kunnen voldoen aan het verzoek van 26 oktober 2021 
tot het versneld uitbrengen van een gevraagd advies op de ‘Verordening Inburgering gemeente Duiven 
2022’. De reden hiervoor is dat de werkgroep Participatie van de Raad voor Sociaal Domein Duiven op 
21 november 2021 een reactie heeft ontvangen op ons eerder uitgebrachte advies van 9 juli 2021 op 
‘Verandering opgave Inburgering’. 
 
De werkgroep Participatie heeft de verordening en de adviesaanvraag bestudeerd en komt met het 
volgende advies: 
- Als Raad voor Sociaal Domein Duiven vinden wij het belangrijk dat het voor de inwoners van onze 

gemeente duidelijk is welke rechten en inspanningsverplichtingen zij hebben, maar ook welke 
verplichtingen de gemeente aan haar bewoners op kan leggen. Daarom adviseren wij u hierover 
goede voorlichting te geven. 

- De criteria voor het beheersen van de Nederlandse taal op zo’n hoog mogelijk niveau concreet vast 
te stellen. 

- Bij een breed intakegesprek uitgebreid kijken naar de achtergronden, opleidingen, competenties, 
werkervaring van de inburgeraar en ook aandacht schenken aan de wensen en mogelijkheden van 
deze inburgeraar. 

- Bij de bepaling van het ‘startniveau’ van de inburgeraar het opleidingsniveau als uitgangspunt nemen 
om het inburgeringsproces zo efficiënt en effectief in te richten. Dit voorkomt demotivatie bij de 
inburgeraar en daarmee tijd- en geldverspilling van het beschikbare budget. 

- Vormgeven van een (tussentijdse) evaluatie om te kijken of de inburgeraar de gewenste resultaten 
heeft bereikt. 

- Bij het aanstellen van een casusregisseur zodanige maatregelen te treffen dat bij vroegtijdige uitval 
van de casusregisseur de continuïteit gewaarborgd blijft. 
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De werkgroep Participatie adviseert het College tot slot om voorafgaand aan het individuele 
inburgeringstraject een risico-inventarisatie op te stellen, ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het 
inburgeringstraject gewaarborgd blijft en te voorkomen dat dit inburgeringstraject negatieve effecten 
voor de inburgeraar heeft. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Raad voor Sociaal Domein Duiven 

 
J.P.M. Seijsener 
Voorzitter 
 


