
Datgene wat ons bindt!

De beleidstheorie achter het gemeenschappelijk

integratiebeleid van het Rijk en gemeenten gereconstrueerd

Juni 2008

Student: Susan Meenhuis

Studentnummer: 0416711

Eerste begeleider: Dhr. M. van Leeuwen

Tweede begeleider: Dhr. R. Gallenkamp

In het kader van de Master Vraagstukken van Beleid en Organisatie is dit onderzoek uitgevoerd.



‘Datgene wat ons bindt’: De beleidstheorie gereconstrueerd. 2

Voorwoord

Toen ik vijf maanden geleden begon als stagiaire bij FORUM werd mij direct duidelijk dat integratie

een zeer breed werkveld kent. Het integratiebeleid is ingebed in thema’s variërend van inburgering,

werk en emancipatie tot aan criminaliteit, onderwijs en sport. Het document ‘Datgene wat ons bindt’

van het Ministerie van VROM omvat al deze thema’s en beoogt een brug te slaan tussen het landelijke

en het lokale integratiebeleid door een gemeenschappelijk kader te scheppen. FORUM is nauw

betrokken geweest bij het ontwikkelen van dit beleidsdocument en is daarnaast sinds februari 2008

bezig met de uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid.

Het leek mij erg interessant om mijn scriptie over het gemeenschappelijk integratiebeleid te

schrijven, omdat er vanuit het Ministerie van VROM naast de aandacht voor het uitdragen van de visie

van het beleid, ook nadrukkelijk aandacht was voor de inbedding van het beleid bij gemeenten.

Vanwege het feit dat het beleid nog erg in ontwikkeling was toen ik begon in februari, lag het voor de

hand een procesevaluatie uit te voeren. Ik was op dat moment erg benieuwd of de makers van het

beleid op één lijn zouden zitten qua visie ten aanzien van het gemeenschappelijk integratiebeleid en

besloot mijn onderzoek te richten op het reconstrueren van de beleidstheorie. In het eerste hoofdstuk

kunt u lezen hoe ik het onderzoek precies heb vormgegeven. Tijdens de uitvoering van het onderzoek

heb ik veel goede adviezen gekregen van een aantal mensen, dat ik langs deze weg graag zou willen

bedanken.

In de eerste plaats wil ik mijn begeleider van FORUM, Radj Ramcharan, bedanken voor het

overbrengen van zijn enthousiasme voor integratie in de breedste zin van het woord. Hij liet me zien

hoe integratie wérkt door me mee te nemen naar allerlei bijeenkomsten in en buiten de regio.

Daarnaast heeft hij mij ingewijd in de wereld van de ambtenarij, waardoor ik erachter kwam dat het

plannen van interviews met experts veel langer duurt dan ik in eerste instantie had verwacht.

In de tweede plaats wil ik mijn scriptiebegeleider Marco van Leeuwen bedanken voor zijn

opbouwende kritiek op de stukken die ik hem liet lezen. Het was fijn dat hij objectief over mijn

schouder heeft meegekeken. Ook de Master seminars met medestudenten, onder leiding van Tanja van

der Lippe, hebben mijn kijk op mijn onderzoek af en toe doen verfrissen. Bedankt!

De meeste dank gaat uit naar de experts uit achtereenvolgens de gemeente Zaanstad, Venlo,

Lelystad, Den Haag, Nijmegen, Den Bosch, Helden, Delft en Rotterdam die tijd hebben vrijgemaakt in

hun overvolle agenda’s voor een interview, waarin ze mij van veel nieuwe inzichten voorzagen. In het

bijzonder wil ik in dit verband Mehmet Aközbek van het Ministerie van VROM bedanken. Hij hielp

me in contact te komen met de bovengenoemde gemeenteambtenaren en had daarnaast ook tijd

vrijgemaakt voor een interview.

Ook wil ik graag de medewerkers van FORUM bedanken voor het geven van tips zoals bij het

gebruik van het programma Visio, bij het geven van beleidsadviezen op basis van mijn scriptie en het
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af en toe ‘uitlenen’ van hun werkplek. In het bijzonder bedank ik hiervoor de mensen van het

Servicecentrum Integratie van FORUM.

Al met al hebben deze mensen ervoor gezorgd dat het onderzoek voorspoedig heeft kunnen

verlopen. De reconstructie van de beleidstheorie achter het gemeenschappelijk integratiebeleid is een

feit geworden. Ik hoop dan ook dat u na het lezen van deze scriptie een idee heeft gekregen welke

visie schuilgaat achter dit beleid en dat het helder is hoe de uitvoering van het beleid eruit zal gaan

zien. Ik vond het in ieder geval erg leerzaam en leuk om deze scriptie te schrijven!

Susan Meenhuis

Utrecht, juni 2008
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Hoofdstuk 1 Inleiding

Wanneer het integratiebeleid onderwerp van gesprek is, wordt vaak direct duidelijk dat er

verschillende betekenissen van het woord ‘integratie’ bestaan. Het integratiebeleid zoals het

tegenwoordig door het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) is

geformuleerd, onderstreept deze opvatting. In de Integratienota 2007-2011 (Ministerie van VROM,

2007) staat vermeld dat gemeenten de grote lijnen uit de nota zelf kunnen invullen daar waar het nodig

is. Dus waar er in een gemeente problemen zijn met onderwijs onder allochtonen, zal daar meer

aandacht naar uitgaan in de beleidvoering. Dit heeft tot resultaat dat alle gemeenten in Nederland het

landelijke integratiebeleid op een geheel eigen manier implementeren op lokaal niveau. Het probleem

dat hieruit voortvloeit, is een gebrek aan samenhang, een gemeenschappelijk kader.

Begin 2007 heeft de directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM het heft in eigen

handen genomen en een werkgroep samengesteld, die een gemeenschappelijk kader voor het

integratiebeleid heeft geschreven. Dit hebben zij gedaan aan de hand van de Integratienota 2007-2011.

De werkgroep bestaat uit drie leden van de Directie Inburgering en Integratie (VROM), een

vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een vertegenwoordiger

van FORUM en tien gemeenteambtenaren die verantwoording dragen voor het integratiebeleid.

Dit samenwerkingsverband heeft geresulteerd in het document ‘Datgene wat ons bindt, een

gemeenschappelijke integratie-agenda voor gemeenten en rijk’ (Ministerie van VROM, 2008).

Het leek mij interessant te weten te komen wat nu precies de beleidstheorie1 achter dit

gemeenschappelijk integratiebeleid is. De beleidstheorie houdt het geheel in van finale, causale en

normatieve relaties die aan een dergelijk beleid ten grondslag liggen (Van Dijk 2001). Finale relaties

betreffen de relaties tussen de middelen die ingezet worden en de doelen die bereikt dienen te worden.

Het gaat om de vraag: Hoe verhouden de ingezette middelen zich tot de doelstellingen van het

gemeenschappelijk integratiebeleid? Causale relaties geven de verbanden aan tussen de oorzaken en

gevolgen van factoren in beleid (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Het gaat om de vraag: Welke

gevolgen heeft het gemeenschappelijk integratiebeleid volgens betrokkenen? Normatieve relaties

geven tot slot aan wat de persoonlijke uitlatingen van mensen zijn over de wenselijkheid van het

beleid en de onwenselijkheid van het probleem (Van Dijk, 2001).Ze gaan in op de perceptie van het

probleem, de beleidsdoelen, de middelen en de effecten en of deze aanvaardbaar zijn (Hoogerwerf &

Herweijer 2003). Ze zijn gericht op de vraag: Waarom is er gekozen voor het gemeenschappelijk

integratiebeleid?

1 Het is goed voor ogen te houden tijdens het lezen van deze scriptie dat een beleidstheorie geen theorie is zoals deze over het
algemeen bekend is binnen de sociale wetenschappen. Volgens Baarda et al. (1998:114) is een theorie ‘een samenhangend
geheel van begrippen en uitspraken waarmee geprobeerd wordt verschijnselen te verklaren of te voorspellen’. In deze
scriptie gaat het echter om de beleidstheorie die opgevat moet worden als een methode om een onderzoek uit te voeren. In dit
geval gaat het om een beleidsonderzoek waarin de visieontwikkeling en de uitvoering van het gemeenschappelijk
integratiebeleid wordt onderzocht.



‘Datgene wat ons bindt’: De beleidstheorie gereconstrueerd. 7

Het leek mij van belang om de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid te

reconstrueren, omdat in de eerste plaats integratie een zeer complex proces is waardoor ambtenaren

van zowel het Rijk als gemeenten gemakkelijk het overzicht kunnen verliezen. In de tweede plaats heb

ik gekozen de beleidstheorie te reconstrueren omdat het gemeenschappelijk integratiebeleid een nieuw

beleid is waarvan de doelen en middelen niet eerder in kaart zijn gebracht en de uitvoering van het

beleid pas vanaf maart 2008 is begonnen. Inzicht in de beleidstheorie kan de efficiëntie van het

gemeenschappelijk integratiebeleid verhogen, omdat eventuele gebreken van het beleid zoals een

verkeerde afstemming van de middelen in relatie tot de doelen, aan het licht gebracht worden. Het

beleid kan dus op den duur verbeterd worden.

1.1 Probleemstelling

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt:

Het reconstrueren van de beleidstheorie die achter het gemeenschappelijk integratiebeleid

schuilgaat en onderzoeken hoe deze de uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid

kan ondersteunen.

De vraagstelling van het onderzoek luidt:

Wat is de beleidstheorie achter het gemeenschappelijk integratiebeleid en hoe kan deze de

uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid ondersteunen?

Om een antwoord te kunnen geven op de vraagstelling, dient de beleidstheorie gereconstrueerd te

worden. Het tweede deel van de vraagstelling kan beantwoord worden door de beleidstheorie te

onderzoeken op het nut voor de beleidspraktijk. De verwachting is dat de beleidstheorie een

handreiking biedt voor beleidsmedewerkers en andere betrokkenen bij de uitvoering van het

gemeenschappelijk integratiebeleid. De beschrijving van de beleidstheorie geeft beleidsmakers een

beeld van hoe het beleid volgens de verwachtingen dient te verlopen. Wanneer uit de beleidstheorie

naar voren komt dat het beleid gestoeld is op tegenstrijdigheden (qua doelen, middelen et cetera), biedt

dit aanknopingspunten voor beleidsmedewerkers en andere betrokkenen ter verbetering van het beleid

in de toekomst (Rossi et al., 1999).

1.2 (Beleids)maatschappelijke en (beleids)wetenschappelijke relevantie

De (beleids)maatschappelijke relevantie van het onderzoek is gelegen in het feit dat met behulp van

een beleidstheorie de ratio achter het gemeenschappelijk integratiebeleid wordt blootgelegd. Het gaat

om de veronderstellingen die beleidsmakers hebben ten aanzien van de doelen, de middelen en de

effecten van het gemeenschappelijk integratiebeleid. Het onderzoek biedt tevens een hulpmiddel voor

beleidsmedewerkers, die het gemeenschappelijk integratiebeleid met behulp van de beleidstheorie
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kunnen verantwoorden naar gemeenten toe. De beleidstheorie geeft namelijk een beeld van de faal- en

succesfactoren van beleid: wat zal er werken en wat niet?

FORUM is in dit verband gebaat bij het onderzoek, omdat het Servicecentrum Integratie de

beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid kan gebruiken bij het geven van

beleidsadviezen aan gemeenten. De beleidstheorie geeft een overkoepelend beeld van het doel van het

gehele gemeenschappelijk integratiebeleid in relatie tot de oorzaken, de middelen en de beoogde

effecten. Gemeenten weten waar het gemeenschappelijk integratiebeleid concreet op gebaseerd is en

kunnen dat lokaal implementeren.

Het onderzoek heeft naast een maatschappelijke relevantie ook een wetenschappelijke

relevantie. Het onderzoek zal een bijdrage leveren aan reeds gedane onderzoeken op het gebied van

integratie, die veelal vanuit een landelijk oogpunt zijn uitgevoerd (Dagevos & Gijsberts, 2007;

Dagevos, Gijsberts, Kappelhof & Vervoort 2007; Leeuw & Van der Veen, 2006). Het onderzoek

onderscheidt zich van dergelijke onderzoeken, omdat het gemeenschappelijk integratiebeleid gericht is

op een verbinding van het landelijke integratiebeleid en het lokale integratiebeleid. Ook is het

onderzoek zeer bruikbaar voor ex-post evaluaties van het gemeenschappelijk integratiebeleid die in de

toekomst uitgezet kunnen worden, omdat de beleidstheorie hiervoor een leidraad kan bieden. De

beleidstheorie kan gezien worden als een soort raamwerk van waaruit ex-post evaluaties opgezet

kunnen worden.

Mijn onderzoek zal tevens een aanvulling bieden op de research synthese van Kulu Glasgow,

Leeuw, Uiters & Bijl (2007) van 36 onderzoeken gedaan naar het integratiebeleid van de

rijksoverheid. In deze studie is gekeken naar de kwaliteit van verschillende onderzoeken op het gebied

van integratie. Eén van de conclusies is dat de beleidstheorie vaak buiten beschouwing wordt gelaten

en dat er weinig aandacht is voor de verwachte effecten die men met de interventies wil bereiken. Er

gaat volgens de auteurs nu nog te veel tekst uit naar het verloop, het bereik en de producten van de

interventies. Naar aanleiding van deze bevindingen, wil het kabinet dat er in de toekomst bij het

ontwikkelen van integratie-interventies vooraf concrete doelen op papier worden gezet.

In mijn onderzoek wil ik bovengenoemde gebreken in onderzoeken naar het integratiebeleid aanvullen

door de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid te reconstrueren.

2.1 Sociologische benadering

Dit onderzoek is geschreven voor de Master Vraagstukken van Beleid en Organisatie, die door de

opleidingen Sociologie en Algemene Sociale Wetenschappen wordt aangeboden. De nadruk van de

Master ligt op het benaderen van beleidsvraagstukken vanuit een sociologische benadering. Deze

scriptie is daarom ook vanuit deze optiek geschreven. Er is gekozen om het onderzoek middels een ex

ante evaluatie uit te voeren, omdat het onderzoek onder andere betrekking heeft op de uitvoering van

het gemeenschappelijk integratiebeleid waarmee nog gestart moet worden. Het reconstrueren van de
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beleidstheorie gebeurt op basis van sociologische publicaties en er zullen naar aanleiding van de

reconstructie van de beleidstheorie beleidsaanbevelingen gedaan worden

In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) zal eerst worden aangegeven wat het gemeenschappelijk

integratiebeleid inhoudt, waarna in hoofdstuk 3 de definitie van een beleidstheorie nader wordt

uitgewerkt en de beleidswetenschappelijke benadering voor het reconstrueren van een beleidstheorie

wordt beschreven. In hoofdstuk 4 komen de methoden aan bod, waarna in hoofdstuk 5 de reconstructie

van de beleidstheorie wordt beschreven. In hoofdstuk 6 volgt op basis van deze resultaten een

conclusie en zullen enkele aanbevelingen geformuleerd worden.
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Hoofdstuk 2 Het gemeenschappelijk integratiebeleid van het Rijk en

gemeenten

2.1 Ontstaansgeschiedenis

Sinds 2003 is het ministerie van VROM bezig met het formuleren van een integratiebeleid dat goed

aansluit bij gemeenten. Dat werd nodig bevonden vanwege een kloof die was ontstaan tussen het Rijk

en gemeenten wat betreft de inhoud van het integratiebeleid. De gezamenlijke ambitie was het

bevorderen van een succesvol integratiebeleid, maar de keuzes die gemaakt werden om deze ambitie te

verwezenlijken verschilden.

In 2003 startte VROM met het beleidsdocument voor het integratiebeleid BILoN

(Beleidsagenda Integratie op Lokaal Niveau). Vanaf september 2006 werd het Lokaal Integratiebeleid

(LIB) genoemd, dat uiteindelijk in januari 2007 de naam ‘Gemeenschappelijke integratie-agenda’

kreeg. Vanaf januari 2007 werd er ook een andere weg ingeslagen qua inhoud: waar in de periode van

2003 tot 2007 het beleid meer gericht was op culturele integratie van allochtonen, ligt de nadruk vanaf

2007 meer op de maatschappelijke integratie van allochtonen. De inhoud van het gemeenschappelijk

integratiebeleid wordt verder in paragraaf 2.2 besproken.

De ‘Gemeenschappelijke integratie-agenda’ is ontstaan uit een initiatief van de directie

Inburgering en Integratie (I&I) van het ministerie van VROM. Zij constateerde een groeiende behoefte

aan een betere afstemming van het lokale en het landelijke integratiebeleid. Hierop besloot de directie

een werkgroep samen te stellen die een gemeenschappelijk kader voor het integratiebeleid zouden

gaan schrijven. De werkgroep bestaat uit drie leden van de Directie Inburgering en Integratie

(VROM), een vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), een

vertegenwoordiger van FORUM en tien gemeenteambtenaren die verantwoording dragen voor het

integratiebeleid. Op basis van de Integratienota 2007-2011 heeft de werkgroep het beleidsdocument

‘Datgene wat ons bindt’, gemeenschappelijke integratie-agenda’ geschreven. Het belang van dit

document is gelegen in het feit dat het gemeenteambtenaren een handreiking biedt bij de ontwikkeling

van beleidskeuzes in hun gemeenten. Het is met name bedoeld voor ambtenaren die zich bezighouden

met het ontwikkelen van integratiebeleid, wethouders en ambtenaren die op dit terrein beslissingen

kunnen nemen.

2.2 Inhoud van het beleid

In ‘Datgene wat ons bindt’ wordt allereerst het doel en het proces van het beleid beschreven. Daarna

wordt de gedeelde visie op de hoofdlijnen van het integratiebeleid geformuleerd en wordt er een

overzicht gegeven van acht beleidsterreinen waarin de gedeelde visie van het Rijk en gemeenten is

uitgewerkt in concrete acties. In de loop van het proces zijn er twee terreinen aan toegevoegd, zorg en

beeldvorming, maar nog niet concreet uitgewerkt in het document ‘Datgene wat ons bindt’.
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De tien beleidsterreinen zijn:

 Inburgering

 Onderwijs

 Werk

 Wonen

 Sociale integratie

 Actief burgerschap

 Emancipatie en participatie van migrantenvrouwen

 Veiligheid

 Zorg

 Beeldvorming

Het doel van het gemeenschappelijk integratiebeleid is het landelijke en het lokale

integratiebeleid concreet met elkaar verbinden, zodat er meer samenhang ontstaat tussen het Rijk en

gemeenten waardoor het integratiebeleid effectiever wordt. Vanwege het feit dat integratie een actueel

onderwerp zal blijven de komende jaren, wordt het belangrijk gevonden dat de overheid betrokken

blijft bij het integratieproces. ‘Datgene wat ons bindt’ wordt dan ook gezien als een document wat

nooit definitief zal worden, omdat het iedere keer aangevuld wordt met actuele praktijkervaringen van

gemeenten, politieke inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. Het gemeenschappelijk

integratiebeleid wordt ‘levend’ gehouden tijdens bijeenkomsten voor rijks- en gemeenteambtenaren,

die in teken staan van één van de acht definitieve beleidsterreinen. De organisatie van de

themabijeenkomsten is in handen van FORUM en de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling

(provinciale welzijnsinstellingen, zoals Alleato in Utrecht). De werkgroep heeft Nederland in zeven

regio’s verdeeld. In elke regio zullen er vanaf september 2008 bijeenkomsten plaatsvinden rondom de

acht beleidsterreinen.

Daarnaast komt de werkgroep twee keer per jaar bijeen om de stand van zaken te bespreken en

waar nodig wijzigingen aan te brengen in het beleid. Hoewel het Rijk en gemeenten autonoom zijn in

het maken van bestuurlijke afspraken, streeft de werkgroep ernaar dat in 2012 40% van de gemeenten

gebruik maakt van ‘Datgene wat ons bindt’.

De visie die in het document ten aanzien van het integratieproces wordt geschetst, kenmerkt zich

door de volgende kernzinnen:

- Integratie is een tweezijdig proces, waarin van zowel immigranten als van de ontvangende

samenleving wordt verwacht dat zij “zich openstellen voor elkaar, zich interesseren in elkaars

opvattingen en leefstijlen en op zoek gaan naar de meerwaarde van verbinding” (Ministerie

van VROM, 2008: 4)
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- Het integratiebeleid is erop gericht onderwerpen te bespreken waarover groepen van mening

verschillen en “oude ingezetenen en nieuwe migranten” bewust te maken van deze verschillen

opdat ze beseffen wat zij als Nederlandse burgers met elkaar delen.

- “Het gaat erom dat alle burgers volwaardig meedoen en mee kúnnen doen op alle terreinen

van het sociale, culturele, politieke en economische leven, actief burgerschap” (Ministerie

van VROM, 2008: 4)

- Het uitgangspunt van het beleid is: algemeen beleid waar mogelijk, specifiek beleid waar

nodig. Er dient door organisaties en instellingen geen onderscheid meer gemaakt te worden

naar etniciteit, maar naar wat alle burgers op verschillende beleidsterreinen doen, wat ze

leveren en hoe ze zich gedragen. Er wordt daarom geen gebruik gemaakt van de termen

allochtoon/autochtoon, maar van de term migrant gebruikt met onderscheid naar westers of

niet-westers.

- Eigen verantwoordelijkheid van de burgers staat voorop. De overheid schept en ondersteunt

slechts de randvoorwaarden hiervoor. In dit verband zijn zelforganisaties van migranten te

noemen, die naar het Rijk en gemeenten toe kunnen optreden als belangenbehartiger,

intermediair, rolmodel, initiator enzovoorts (Ministerie van VROM, 2008:7).

De inhoud van de beleidsterreinen zal hieronder kort worden beschreven:

 Inburgering

Het doel van het inburgeringbeleid tot nu toe is te zorgen dat zoveel mogelijk nieuwkomers en

oudkomers2 mee kunnen doen in de samenleving. Door middel van het verhogen van de kwaliteit,

de diversiteit naar niveau en het bereik van de inburgeringscursussen en het verbinden van het

inburgeringsproces met sociale problemen (zoals een gebrekkige opvoeding) hoopt de werkgroep

80% van het inburgeringstraject in 2011 duaal te krijgen.

De inzet van het Rijk bestaat o.a. uit het koppelen van de wet Inburgering met de wet Voor- en

Vroegschoolse Educatie. Gemeenten kunnen extra aandacht schenken aan groepen die

onvoldoende meedoen aan de inburgeringstrajecten, zoals migrantenvrouwen zonder uitkering.

 Onderwijs

Het gemeenschappelijk integratiebeleid richt zich in dit onderwerp op het optimaal gebruiken van

de reeds beschikbare instrumenten voor de ontwikkeling van kinderen. De focus ligt op het

ondersteunen van migranten-jongeren die uit een laag sociaal-economisch milieu komen, het

stimuleren van scholen met een brede kijk op de samenleving, het tegengaan van segregatie in het

onderwijs en het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten onder migranten-jongeren.

2 Er wordt in het document ‘Datgene wat ons bindt’ niet duidelijk gemaakt wat er onder nieuwkomers en oudkomers wordt
verstaan.
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De inzet van het Rijk bestaat o.a. uit het inzetten van extra middelen om in gemeenten van de 40

krachtwijken brede scholen verder te ontwikkelen. De inzet van gemeenten bestaat o.a. uit het

stimuleren van scholen en bedrijven om afspraken te maken ten aanzien van maatschappelijke

stages.

 Werk

Het hebben van betaald of onbetaald werk vormt volgens de werkgroep de sleutel tot

maatschappelijk aanzien en erkenning. Het doel van het gemeenschappelijk integratiebeleid is te

zorgen dat in 2018 de arbeidsparticipatie van niet-westerse migranten tussen de 25 en 65 jaar op

58% ligt tegen 51% nu. Door middel van het reguliere arbeidsmarktbeleid en speciale

voorzieningen voor achterstandsgroepen, dient de ambitie gehaald te worden.

De inzet van het Rijk bestaat o.a. uit het ondersteunen van initiatieven ter vergroting van de

sollicitatievaardigheden en soft skills onder migranten-jongeren. De inzet van gemeenten bestaat

o.a. uit het stimuleren van een gemeentelijk diversiteitsbeleid.

 Wonen

Rijk en gemeenten willen voorkomen dat er te veel mensen met een lage sociaal-economische

positie in een wijk wonen, omdat dat de leefbaarheid van de wijk doet verlagen. Het merendeel

van de niet-westerse migranten woont in dergelijke wijken, waardoor zij meer dan andere burgers

in Nederland last hebben van criminaliteit en ontevreden zijn over hun buurt. Een combinatie van

fysieke veranderingen, sociale voorzieningen en overheidssturing is nodig. De inzet van het Rijk

bestaat o.a. uit het investeren in het actieprogramma Krachtwijken, dat 40 wijken de komende

tien jaar dient te verbeteren. De inzet van gemeenten bestaat o.a. uit het bevorderen van

kleinschalig ondernemerschap in de wijk.

 Sociale integratie

Sociale integratie houdt in dat mensen zich veilig en betrokken voelen bij en met elkaar. Het doel

van het gemeenschappelijk integratiebeleid is bevorderen dat burgers zo veel mogelijk gaan

samenwerken op gemeenschappelijke thema’s, zodat isolement en een gebrek aan kennis van de

ander vermindert. Dit kan bereikt worden in buurten en wijken. Het is belangrijk dat ambtenaren

van beleidsterreinen die raakvlakken hebben met sociale integratie met elkaar gaan samenwerken.

De inzet van het Rijk bestaat o.a. uit subsidiëren van de regeling ‘Ruimte voor Contact’, die

samenwerkingsverbanden tussen burgers financieel ondersteunt. De inzet van gemeenten bestaat

o.a. uit het stimuleren van sportactiviteiten tussen verschillende groepen.

 Actief burgerschap

Het Rijk en gemeenten hebben de ambitie een gezamenlijk gedeeld burgerschap te creëren. Dat

houdt in dat burgers van elkaar weten waarin ze van elkaar verschillen, maar ook waar ze elkaar

tegemoet kunnen komen. Het bevorderen van actief burgerschap kan door het benadrukken van

respect jegens andersdenkenden en het optreden tegen discriminatie. De inzet van het Rijk bestaat
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o.a. uit het stimuleren van het debat over de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat. De

inzet van gemeenten bestaat o.a. uit het stimuleren van burgerparticipatie, vrijwilligerswerk etc.

 Emancipatie en participatie van migrantenvrouwen

De ambitie van het Rijk en gemeenten is dat migrantenvrouwen actief zijn in de samenleving,

omdat een groot deel van deze vrouwen niet of nauwelijks Nederlands spreken en sterk op de

eigen kring gericht zijn. De emancipatie deze vrouwen is een belangrijk middel om overerving

van sociale achterstand te verminderen. De instrumenten van het Rijk en gemeenten zijn

gebaseerd op de emancipatienota ‘Meer kansen voor vrouwen’. De inzet van het Rijk bestaat o.a.

uit het project Duizend en één kracht, waarin geprobeerd wordt 50.000 niet-westerse vrouwen in

te laten stromen in het vrijwilligerswerk. De inzet van gemeenten bestaat o.a. uit het ondersteunen

van vrouwennetwerken zoals Pafemme die op lokaal niveau teams uitzet om de participatie van

migrantenvrouwen te verhogen.

 Veiligheid

Het bestaan van voldoende veiligheid op landelijk en lokaal niveau is belangrijk voor de

bevordering van integratie, emancipatie, participatie en burgerschap. Het Rijk en gemeenten

hebben de ambitie om veiligheidsvraagstukken zoals huiselijk geweld, eergerelateerd geweld en

radicalisering preventief aan te pakken en te zorgen voor een inbedding van deze vraagstukken in

lokaal beleid. De inzet van het Rijk bestaat o.a. uit de uitvoering van het landelijke ‘Actieplan

polarisatie en radicalisering 2007-2011 waarin o.a. geprobeerd wordt de deskundigheid bij

bestuurders en professionals te vergroten. De inzet van gemeenten bestaat o.a. uit een

samenwerking tussen gemeenten, jeugd- en welzijnwerkers en politie.

 Zorg

Over de inhoud van dit thema is ten tijde van het schrijven van deze scriptie nog geen

overeenstemming bereikt tussen het Rijk en gemeenten.

 Beeldvorming

Over de inhoud van dit thema is ten tijde van het schrijven van deze scriptie nog geen

overeenstemming bereikt tussen het Rijk en gemeenten.

.
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Hoofdstuk 3 Wat is een beleidstheorie en hoe kan deze gereconstrueerd

worden?

Het doel van het onderzoek is het reconstrueren van de beleidstheorie achter het gemeenschappelijk

integratiebeleid, zoals dat door het Ministerie van VROM, VNG, FORUM en een tiental gemeenten

wordt gedragen. Voordat deze reconstructie in gang kan worden gezet, is het noodzakelijk het concept

beleidstheorie nader toe te lichten. In dit hoofdstuk zullen achtereenvolgens de definities van een

beleidstheorie aan bod komen (§ 3.1), het gebruik van een beleidstheorie in evaluaties en in de

uitvoering van beleid in de praktijk (§ 3.2), waarna de voor- en nadelen die aan een reconstructie van

een beleidstheorie kleven worden besproken (§ 3.3). Vervolgens zal in §3.4 de

beleidswetenschappelijke benadering voor het reconstrueren van een beleidstheorie beschreven

worden volgens Leeuw (2003), Klein Haarhuis & Leeuw (2004) en Toulmin (1958).

3.1 Definitie van een beleidstheorie

Het begrip beleidstheorie (ook wel programmatheorie) kent verschillende definities, die in de loop der

tijd steeds vollediger zijn geworden. De politicoloog en bestuurskundige Hoogerwerf (1984)

definieerde een beleidstheorie als ‘het geheel van veronderstellingen waarop een beleid berust, kan

men de beleidstheorie uit de beleidspraktijk noemen’ (Hoogerwerf, 1984:501).Weiss formuleert het

als volgt: “a program theory refers to the mechanisms that mediate between the delivery (and receipt)

of the program and the emergence of the outcomes of interest” (Weiss, 1998: 57). In deze definitie ligt

de nadruk op de mechanismen die de gewenste verandering teweeg dienen te brengen. Weiss (1998)

onderscheidt de volgende onderdelen van een beleidstheorie: de program inputs, program activities,

interim outcomes en desired end results. De program inputs verwijzen naar de bronnen die aanwezig

zijn in de organisatie, zoals de betrokkenen bij het beleid. De program activities zijn de activiteiten die

in het beleid naar voren komen. Ze geven de implementatie van het beleid weer. Interim outcomes zijn

de gevolgen die de program activities met zich meebrengen. Deze gevolgen moeten uiteindelijk leiden

tot de desired end results, de verwachte resultaten van het beleid.

Rossi, Freeman & Lipsey (1999) beschouwen een beleidstheorie als een ‘set of assumptions

about the manner in which the program relates to the social benifits it is expected to produce and the

strategy and tactics the program had adopted to achieve its goals and objectives’. (Rossi et al., 1999:

154). Van Dijk (2001) hanteert weer een andere definitie die afgeleid is van eerdere definities gegeven

door Hoogerwerf (1984), Pröpper (1989) en Van Heffen (1993). Deze luidt: ‘De actor in kwestie heeft

zich een beeld gevormd rondom een probleem, en hij ziet in het voorgestelde beleid een middel om het

doel – bijvoorbeeld het laten verdwijnen van een ongewenste situatie- te realiseren. Tegelijkertijd

bestaat bij hem een idee over de oorzaak van het probleem, en hoe het beleid in de causale keten kan

ingrijpen. Verder leeft bij hem een idee over de mate van onwenselijkheid van het probleem, als ook
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over de mate van acceptatie van het voorgestelde beleid. Het geheel van dit soort finale, causale en

normatieve relaties wordt beleidstheorie genoemd’ (Van Dijk, 2001:125).

Om consistentie in deze scriptie te kunnen handhaven, is gekozen om de definitie van Van

Dijk (2001) aan te houden. Voor het gemak is deze afgekort tot:

Een beleidstheorie is het geheel van finale, causale en normatieve relaties.

Finale relaties betreffen dus de relaties tussen de middelen die ingezet worden en de doelen die bereikt

dienen te worden. Het finale deel van de beleidstheorie geeft volgens Hoogerwerf & Herweijer (2003)

de beleidsvisie weer, die beleidsmakers voor ogen hadden toen ze begonnen met het ontwerpen van

beleid. Er bestond bij hen een bepaald idee over de mate waarin bepaalde middelen bij zouden dragen

aan de bereiking van bepaalde doelen. De vraag die centraal staat bij finale relaties is: Hoe verhouden

de ingezette middelen zich tot de doelstellingen van het gemeenschappelijk integratiebeleid?

Causale relaties geven de verbanden aan tussen de oorzaken en gevolgen van factoren in beleid

(Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Simpeler gezegd gaan causale relaties over hoe bepaalde situaties

tot bepaalde uitkomsten leiden. Een voorbeeld van een causale relatie is dat criminaliteit toeneemt

wanneer politiecontrole afneemt. De oorzaak is in dit geval de afname van controle en het gevolg is

een toename in criminaliteit. Een dergelijk verband tussen twee factoren kan gelegd worden wanneer

voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- Covariantie

Dit houdt in dat de veranderingen in de gevolgen iedere keer op dezelfde manier kunnen verschillen

met de veranderingen in de oorzaken.

- Volgtijdelijkheid

Dit houdt in dat de oorzaken eerder plaatsvinden dan de gevolgen. (Hoogerwerf & Herweijer, 2003).

Toegepast op het onderwerp van dit onderzoek gaat het bij causale relaties om de vraag: Welke

gevolgen heeft het gemeenschappelijk integratiebeleid volgens betrokkenen?

Normatieve relaties geven aan wat de persoonlijke uitlatingen van mensen zijn over de

wenselijkheid van het beleid en de onwenselijkheid van het probleem (Van Dijk, 2001). Het zijn

veronderstellingen waar je het mee eens kan zijn of niet. Ze gaan in de eerste plaats in op de perceptie

van het probleem. De benaderingswijze van het probleem waarvoor beleid wordt gemaakt, is

afhankelijk van de functie die je heb in het beleidsproces. Een sociologiestudente zal het

gemeenschappelijk integratiebeleid meer vanuit wetenschappelijk oogpunt bekijken dan bijvoorbeeld

een beleidsmedewerker bij het Ministerie van VROM. Het probleem zal in het eerste geval gericht zijn

op maatschappelijke factoren, bijvoorbeeld de kloof tussen autochtonen en allochtonen in Nederland

op het gebied van onderwijs. Het probleem bezien vanuit de beleidsmedewerker kan echter meer

gericht zijn op organisatorische aspecten, zoals de samenwerking tussen verschillende

overheidsinstanties bij het organiseren van integratietrajecten. Het is belangrijk de verschillende
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percepties van het probleem goed in kaart te brengen, zodat gerichte oplossingen gevonden kunnen

worden (Hoogerwerf & Herweijer, 2003).

In de tweede plaats gaan normatieve veronderstellingen in op de beleidsdoelen. Dit zijn

uitlatingen die de wenselijkheid van het beleid weergeven: wat dient er uiteindelijk bewerkstelligt te

worden? De beleidsdoelen zijn tevens afhankelijk van de positie die je inneemt in het beleidsproces.

In de derde plaats zijn er de middelen en de effecten van beleid die normatieve elementen kunnen

bevatten. De keuze voor de middelen waarmee de oorzaken van het probleem bestreden worden, is

afhankelijk van de eerder genoemde probleemperceptie en de formulering van de beleidsdoelen. De

middelen kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op een bepaalde werkwijze die zich in de loop der tijd

bewezen heeft. Deze werkwijze kan vervolgens tegengeluiden oproepen van anderen, omdat zij

effecten verwachten die vanuit hun optiek niet acceptabel zijn (Hoogerwerf & Herweijer 2003).

Normatieve relaties zijn kortom gericht op de vraag: Waarom is er gekozen voor het

gemeenschappelijk integratiebeleid? Het is belangrijk deze mee te nemen in de reconstructie van de

beleidstheorie, omdat ze vanwege de vaak onderhuidse veronderstellingen van het beleid, de kern van

de theorie weergeven. Het is echter wel moeilijk te beoordelen of de normatieve veronderstellingen

bruikbaar zijn in de beleidspraktijk, vanwege de grote mate van subjectiviteit die de inhoud van de

veronderstellingen kenmerkt. Van de meeste normatieve veronderstellingen is het moeilijk een

duidelijke probleemperceptie of doelstelling te onderscheiden. Daarom worden normatieve relaties

niet opgenomen in de weergave van de beleidstheorie an sich, maar kunnen zij gezien worden als het

normatieve kader van de beleidstheorie. Hoogerwerf en Herweijer (2003) noemen dit ook wel de

beleidsideologie.

Naast het behoud van consistentie in dit onderzoek, bevat de definitie van Van Dijk (2001)

ook een zekere mate van volledigheid. De definitie gaat namelijk in op zowel de feiten (het probleem,

de oorzaken, de middelen en de doelen) als de meningen van beleidsmakers en andere betrokken

organisaties in het beleidsveld. Het combineren van de feitelijke beleidstheorie en deze ‘persoonlijke’

beleidstheorie zorgt voor een enigszins betrouwbare weergave van de gehele beleidstheorie3. Weiss

(1998) onderstreept dit wanneer zij stelt dat er een scala aan impliciete veronderstellingen aan beleid

ten grondslag kunnen liggen, die ook meegenomen dienen te worden in de reconstructie van de

beleidstheorie zodat de beleidspraktijk goed wordt gerepresenteerd.

3 In het verloop van deze scriptie wordt gesproken over dé beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid. Het is
in dit verband belangrijk rekening te houden bij het lezen van deze scriptie dat het reconstrueren van een beleidstheorie een
persoonlijke aangelegenheid is. Een onderzoeker kan moeilijk vaststellen dat de beleidstheorie die gereconstrueerd is ook de
‘theorie’ is van waaruit de beleidsmakers (in dit geval) werken. Beleidsmakers hebben misschien een ander doel voor ogen
dan op het eerste gezicht blijkt. Zo kunnen ze met de ontwikkeling en uitvoering van beleid een strategisch doel nastreven,
dat vanwege de politieke gevoeligheid ervan niet direct wordt verteld aan de onderzoeker.
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3.2 Gebruik van een beleidstheorie

Het reconstrueren van de beleidstheorie is handig omdat het in de eerste plaats gebruikt kan worden

om een evaluatieonderzoek op te zetten. Voor het evalueren van een beleidsontwerp is het belangrijk

te weten welke actoren het beleid beïnvloeden en hoe ze dat doen. Suchmann (1967: In Rogers,

Freeman & Lipsey, 1999) formuleerde het als volgt: “The evaluation study tests some hypothesis that

activity A will attain objective B because it’s able to influence process C which affects the occurrence

of this objective.” Het is volgens Suchmann belangrijk deze drie factoren – het beleidsontwerp, het

doel en het tussenliggende proces te begrijpen voor het kunnen opzetten van evaluatieonderzoek.

In de tweede plaats kan de reconstructie van de beleidstheorie achteraf gebruikt worden bij het

opzetten van een ex-post evaluatie. De meeste ex-post evaluaties zijn gericht op het in kaart brengen

van de einddoelen. Het reconstrueren van een beleidstheorie biedt een belangrijke toevoeging aan deze

evaluaties, omdat het ook de implementatie van het beleidsontwerp belicht en het specifieker kan

aangeven welke middelen tot welke effecten leiden.

Het werken met beleidstheorieën kan tevens de samenwerking tussen beleidsmakers en

onderzoekers verbeteren. Onderzoekers bestuderen, wanneer zij de beleidstheorie reconstrueren, het

proces van beleidsontwerp tot het doel. Alle factoren die het proces hiertussen beïnvloeden zijn

belangrijk voor beleidsmakers. Het kunnen namelijk factoren zijn die een negatieve invloed uitoefenen

op het beleidsproces, waardoor de doelbereiking ‘in gevaar’ komt. Deze faalfactoren van beleid

kunnen gebruikt worden voor beleidsmakers om het beleid te verbeteren.

Het gebruik van beleidsonderzoek in de praktijk gaat niet altijd zonder slag of stoot. De

politieke context waarin het beleid is onderzocht, is namelijk een belangrijke factor om rekening mee

te houden. Wanneer uit onderzoek naar voren is gekomen dat de beleidstheorie niet gedegen in elkaar

zit, kan dit gezien worden als een ‘aanval’ op de betrokken beleidsinstantie. Het is daarom goed de

communicatie tussen de onderzoeker en de beleidsinstantie open te houden, om verrassingen voor

beide partijen te vermijden aan het eind van het onderzoeksproces (Blommestein, Brommers &

Hoogerwerf, 1984). De onafhankelijkheid van de onderzoeker dient echter te allen tijde overeind te

blijven, om de wetenschappelijke objectiviteit van het onderzoek te kunnen waarborgen en uiteindelijk

te kunnen zorgen voor een goede kwaliteit van het beleid. Wanneer er vertrouwen bestaat tussen beide

partijen, wordt de kans vergroot dat de onderzoeksresultaten daadwerkelijk gebruikt zullen worden.

Het gebruik van onderzoeksresultaten is vervolgens afhankelijk van de politieke ‘wil’ van

beleidsmakers om de gegevens te gebruiken ter verbetering van het beleid. Het kan zijn dat

beleidsmakers bij hun standpunt blijven dat het beleid voortgezet dient te worden, ondanks dat er uit

de onderzoeksresultaten blijkt dat een dergelijke werkwijze niet werkt. Daarnaast is de politieke

samenstelling van ambtenaren op gemeentelijk, provinciaal en op landelijk niveau bepalend voor het

wel of niet gebruiken van onderzoeksgegevens. Een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat er

bijvoorbeeld meer geïnvesteerd moet worden in sociale voorzieningen voor allochtonen in eigen kring,
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zal in eerste instantie minder prioriteit hebben bij VVD-ambtenaren dan bij de wat meer links

georiënteerde ambtenaren (Kamp, 2007).

3.3 Voor- en nadelen reconstructie beleidstheorie

Nu de verschillende definities van de beleidstheorie en het gebruiksnut ervan aan bod zijn gekomen

kan worden aangegeven wat de voor- en nadelen van het reconstrueren van de beleidstheorie zijn.

Een eerste voordeel is dat een beleidstheorie zeer nuttig kan zijn bij het opzetten van een

evaluatieonderzoek. De belangrijke onderdelen van beleid: doel, middelen en de effecten worden

helder in kaart gebracht en de verbanden tussen de onderdelen worden weergegeven. Op deze manier

kan een beleidstheorie dus aangeven waarom een programma wel of niet zal werken in de praktijk. Dit

biedt uiteraard weer materiaal voor verder onderzoek in de wereld van de wetenschap. Onderzoekers

kunnen de factoren die bijgedragen hebben aan het wel of niet slagen van beleid onderzoeken en

bewijzen met behulp van theorieën dat de uitkomsten aan het beleid te danken zijn. Door Rogers et al.

(2000) wordt dit het onderzoek naar causal attribution genoemd.

Het reconstrueren van de beleidstheorie heeft in dit verband ook een positief effect op de

samenwerking tussen beleidsmakers en onderzoekers. Onderzoekers geven op basis van de

onderzoeksresultaten aan op welke punten het beleid verbetering behoeft, waardoor beleidsmakers

concrete handreikingen krijgen aangeboden om het beleid te veranderen.

Een nadeel dat hieraan kleeft, is dat het gebruik van onderzoeksresultaten afhankelijk is van de

politieke context waarin het beleid zich bevindt, in de zin dat een probleem op de politieke agenda

moet staan, wil er überhaupt naar gekeken worden. Daarnaast is de politieke ‘wil’ van beleidsmakers

van invloed op het wel of niet gebruiken van de onderzoeksresultaten. De gereconstrueerde

beleidstheorie dient natuurlijk niet de positie van de beleidsmakers onderuit te halen.

3.4 Beleidswetenschappelijke benadering

De gegevens die nodig zijn om de beleidstheorie te reconstrueren, kunnen in zes verschillende stappen

verzameld en geanalyseerd worden. Deze stappen zijn ontleend aan de beleidswetenschappelijke

benadering voor het beoordelen van de beleidstheorie (Klein Haarhuis & Leeuw, 2004).

De eerste stap bestaat uit het bepalen van de gedragsmechanismen die verantwoordelijk zijn

voor de oplossing van het probleem waarvoor het beleid is ontwikkeld. Gedragsmechanismen komen

in dit onderzoek voort uit gesprekken (zowel formeel als informeel) tussen beleidsambtenaren en

andere belanghebbenden in het veld, als ook in beleidsdocumenten. De gedragsmechanismen zijn te

herleiden tot de finale, causale en normatieve veronderstellingen van het gemeenschappelijk

integratiebeleid. Finale relaties betreffen de relaties tussen de middelen die ingezet worden en de

doelen die bereikt dienen te worden. De vraag die wordt beantwoord: Hoe verhouden de ingezette

middelen zich tot de doelstellingen van het lokaal integratiebeleid? Causale relaties geven de

verbanden aan tussen de oorzaken en gevolgen van factoren in beleid (Hoogerwerf & Herweijer,
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2003).Het gaat om de vraag: Welke gevolgen heeft het gemeenschappelijk integratiebeleid volgens

betrokkenen? Normatieve relaties geven aan wat de persoonlijke uitlatingen van mensen zijn over de

wenselijkheid van het beleid en de onwenselijkheid van het probleem (Van Dijk, 2001).Ze gaan in op

de perceptie van het probleem, de beleidsdoelen, de middelen en de effecten en of deze aanvaardbaar

zijn (Hoogerwerf & Herweijer 2003). Ze zijn gericht op de vraag: Waarom is er gekozen voor het

gemeenschappelijk integratiebeleid?

De gedragsmechanismen kunnen herkend worden tijdens de dataverzameling, door te letten op

uitspraken die bijvoorbeeld beginnen met ‘Wij als… denken dat volgens onze expertise de schoen

wringt in…’.

Vervolgens zal er in de tweede stap een overzicht gemaakt worden van alle gedane uitspraken

en getracht worden een verband te vinden tussen de mechanismen en de doelstellingen van het

gemeenschappelijk integratiebeleid. Deze uitspraken worden in de derde stap geformuleerd tot

stellingen volgens de richtlijnen in figuur 3.1

Argumentatie

Finale relatie Doel door middel

Causale relatie Oorzaak des te gevolg

Normatieve relatie Beginsel, dus norm

Figuur 3.1 Richtlijnen voor weergave van de stellingen (Hoefmans, 2007)

Argumentatieanalyse Toulmin

De stellingen worden vervolgens in de vierde stap bestudeerd door middel van de

argumentatieanalyse van Toulmin (1958). Zijn analyse van argumenten biedt een handig instrument

bij het formuleren van de finale, causale en normatieve relaties van een beleidstheorie.

In de argumentatieanalyse staat het zoeken naar rechtvaardigingen voor het ontbreken van causale

verbanden centraal. Het is in deze stap belangrijk te letten op het ‘omdat’-gedeelte van argumenten, de

warrant, omdat deze de (causale) relatie van verbanden weergeeft en vaak ontbreekt in argumentaties.

Met behulp van onderstaand voorbeeld worden de elementen uit de argumentatieanalyse uitgelegd.

1. Rotterdam heeft er moeite mee allochtone groepen te laten participeren in autochtone activiteiten.

2. Het is lastig allochtone groepen te laten mengen met autochtone groepen, omdat

3. Principe: ‘soort zoekt soort’, mensen zoeken gelijken op.
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In de terminologie van Toulmin heet aanname 1 de datum (D). Deze aanname kenmerkt zich door een

zekere mate van individualiteit, omdat slechts één stad moeite heeft met de deelname van allochtone

groepen aan autochtone activiteiten.

In aanname 2 wordt een conclusie getrokken: Het is lastig allochtone groepen te laten mengen met

autochtone groepen. Dit wordt de claim of conclusion (C) genoemd. De C is in tegenstelling tot de D

niet individualistisch, maar juist universalistisch. Er wordt een uitspraak gedaan die gegeven elke

situatie kan opgaan. Vervolgens dient de relatie tussen D en C verklaard te worden, om de relatie

legitiem te maken. Dus: waarom leidt D tot C? De aanname die de relatie tussen D en C weergeeft,

heeft de vorm ‘Als D, dan C’ of ‘Gegeven data D, kan men aannemen dat C’. Deze aannames worden

door Toulmin (1958) warrants (W) genoemd. De warrant in bovenstaand voorbeeld is aanname 3.

De drie termen voor het analyseren van argumenten kunnen in het volgende schema worden

gevat:

D  →  dus C 

│

Omdat

W

Figuur 3.2 Fragment uit lay-out argumentatie (Toulmin, 1958)

In dit schema kan enige nuance aangebracht worden door aan de ene kant de reikwijdte van W aan te

geven. Dan kan door het plaatsen van Modal Qualifiers (Q), vóór de Claim (zie figuur 2.3). In het

voorbeeld ziet dat er als volgt uit: “Het is hoogstwaarschijnlijk lastig allochtone groepen te laten

mengen met autochtone groepen, omdat het principe ‘soort zoekt soort’ geldt.”

Aan de andere kant kunnen er ook omstandigheden zijn die de warrant niet doen laten opgaan.

In het voorbeeld kan aanname 3 niet opgaan, als de overheid allochtonen verplicht deel te nemen aan

tenminste 40% van alle autochtone activiteiten die georganiseerd worden in Rotterdam. Of wanneer er

in Rotterdam alleen maar allochtonen wonen die het heel leuk vinden om deel te nemen aan alle

autochtone activiteiten. In die gevallen gaat de W ‘soort zoekt soort’ niet op. Deze condities worden

aangeduid met R (Rebuttal) en komen direct onder de Q te staan in het schema.

Tot slot kan de argumentatieanalyse aangevuld worden met een rechtvaardiging voor de keuze

van de warrant. Het gaat dan om de inbedding van de warrant in bestaande werkvelden, zoals de

psychologie of bedrijfskunde. Deze kan worden aangeven door het uitleggen van de achtergrond

(backing B) van een warrant. In het schema komt de B daarom onder de W te staan. De W ‘soort

zoekt soort’ is bijvoorbeeld voortgekomen uit sociologisch onderzoek, waaruit blijkt dat mensen met

eenzelfde etniciteit elkaar in hun vrije tijd opzoeken om activiteiten te ondernemen.

De argumentatieanalyse van Toulmin kan als volgt worden weergegeven:
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D → dus Q, C

│ │

Omdat Tenzij

W R

│

Op basis van

Figuur 3.3 Lay-out argumentatie (Toulmin, 1958) B

Na deze analyse zijn de finale, causale en normatieve stellingen gecontroleerd op het wel of niet

bevatten van causale verbanden en kunnen ze in de vijfde stap wederom geformuleerd tot stellingen

die de vorm hebben van “als X….dan Y” of een vergelijkbare vorm “te meer X… des te meer Y”. Er

zal een overzicht gemaakt worden van de belangrijkste (causale) verbanden. Er worden diagrammen

gemaakt van de:

- doel-middel-relaties Finaal

- oorzaak-gevolgrelaties Causaal

- normatieve relaties Normatief

Vervolgens worden deze gezamenlijk geordend in een pijlenschema, waardoor de gehele

beleidstheorie visueel inzichtelijk wordt gemaakt.

De laatste stap in het analyseproces is het evalueren van de stellingen op validiteit. In deze

stap worden de stellingen beoordeeld op

- logische consistentie van de stellingen, door te kijken of de belangrijkste onderdelen van de

stellingen (Datum, Backing en Conclusion) logisch op elkaar volgen. Het moet helder zijn hoe C is

afgeleid van B en hoe B is afgeleid van D. Dit wordt het principe van deductie genoemd.

- de empirische inhoud, door te kijken in hoeverre de aannames en vooral de verwachte effectiviteit

van de middelen overeenkomen met de stand van zaken in de wetenschap met betrekking tot die

middelen.

- de reikwijdte van de beleidstheorie, dus in hoeverre zijn de veronderstellingen te beïnvloeden of te

sturen door beleid.

In deze stap wordt helder hoe de gereconstrueerde beleidstheorie te gebruiken is bij de uitvoering van

het gemeenschappelijk integratiebeleid.
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Hoofdstuk 4 Methoden

In het vorige hoofdstuk is de achtergrond van het reconstrueren van een beleidstheorie in

evaluatieonderzoek beschreven. De definitie van het concept beleidstheorie is afgebakend en de

werkwijze voor de reconstructie van een beleidstheorie volgens Leeuw (2003) en Toulmin (1958) is

aan bod gekomen, met bijhorende voor- en nadelen die aan de werkwijze kleven. Hoofdstuk 3 biedt

de benodigde kennis om de vraagstelling van het onderzoek te kunnen beantwoorden. De vraagstelling

luidt: Wat is de beleidstheorie achter het gemeenschappelijk integratiebeleid en hoe kan deze de

uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid ondersteunen?

In dit hoofdstuk staat de methodiek van het onderzoek centraal. Het gaat achtereenvolgens om de

dataverzameling (§ 4.1), de data-analyse (§ 4.2), In paragraaf 4.2 zal worden ingegaan op de wijze

waarop de gegevens geanalyseerd zijn. De dataverzameling en data-analyse zijn gebaseerd op

wetenschappelijke publicaties van Leeuw (2003) en Toulmin (1958) en zijn daarom al gedeeltelijk

behandeld in hoofdstuk 3.

4.1 Dataverzameling

Met behulp van interviews, bestaand materiaal en participerende observaties zijn de benodigde

gegevens verzameld. De interviews zijn afgenomen onder elf experts die uit de volgende organisaties:

VROM, directie Inburgering en Integratie

“De directie Inburgering en Integratie is verantwoordelijk voor het inburgering- en integratiebeleid.

De directie vervult taken op het terrein van beleidsontwikkeling, richt zich op de coördinatie naar

andere departementen en lokale overheden en draagt zorg voor de uitvoering van diverse wetten en

regelingen. De directie staat voor een samenleving waarin etnische minderheden op basis van

wederkerigheid volwaardig meedoen. Het uitgangspunt hierbij is de eigen verantwoordelijkheid en

zelfredzaamheid van de burger.” (www.vrom.nl)

FORUM, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling

“Het Servicecentrum Integratie is de front-office van FORUM en hét loket waar gemeenteambtenaren

terecht kunnen voor ondersteuning bij het integratiebeleid. De vragen van de gemeenten staan centraal

bij de werkzaamheden. Om tot een goed antwoord op de vragen te komen, maakt het SI gebruik van

de kennis en de deskundigheid van de diverse programma’s binnen FORUM. Het ontwikkelen van

kennis en methodieken is dus niet de kerntaak, maar veel meer het verbinden van de vragen en

behoeften van gemeenten met het aanbod binnen FORUM.” (Werkplan FORUM, 2008 p. 17)
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Tien gemeenten:

- Gemeente Den Haag

- Gemeente Den Bosch

- Gemeente Zaanstad

- Gemeente Eindhoven

- Gemeente Helden

- Gemeente Nijmegen

- Gemeente Venlo

- Gemeente Lelystad

- Gemeente Delft

- Gemeente Rotterdam

De experts zijn de leden uit de werkgroep, die het document ‘Datgene wat ons bindt’ hebben

geschreven. Er is gekozen voor halfgestructureerde interviews, omdat de experts naar verwachting een

verschillende kijk zullen hebben op hoe het gemeenschappelijk integratiebeleid in elkaar steekt en het

daardoor noodzakelijk is concrete vragen te stellen. Daarnaast is het belangrijk om ruimte open te

laten in de vragen, omdat de experts behoefte hebben aan een informele benadering en graag hun eigen

visie op basis van hun deskundigheid willen geven op het beleid (Baarda, de Goede en Van der Meer-

Middelburg, 1998).

Vanwege het korte tijdsbestek waarin dit onderzoek afgerond dient te worden, is gekozen de

interviews alleen af te nemen onder de leden van de werkgroep. Eén van de drie leden uit de Directie

Inburgering en Integratie (DI&I) van VROM is geïnterviewd, een vertegenwoordiger van FORUM en

tien gemeenteambtenaren, die verantwoordelijk zijn voor het integratiebeleid. Deze mensen staan aan

de wieg van het beleid en zullen de voornaamste verwachtingen van het beleid kunnen weergeven. De

beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid heeft daardoor slechts betrekking op het

gedachtegoed van de beleidsmakers.

Het bereiken van de werkgroepleden is in fases gebeurd. Eerst is eerst de programmamanager

van de DI&I van VROM per mail benaderd, waarin een korte uitleg van het onderzoek werd gegeven.

Na een telefoongesprek van mijn stagebegeleider van FORUM met de programmamanager van DI&I,

konden de ambtenaren van de tien gemeenten per mail benaderd worden. Tijdens een vergadering in

het kader van de uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid, zijn er afspraken gemaakt

voor de afname van de interviews.

De interviews kunnen getypeerd worden als elite-interviews, omdat de experts een belangrijke

positie innemen in het beleidsproces. De leden van de werkgroep zijn goed geïnformeerd over het

beleid, kunnen belangrijke beslissingen nemen en hebben op den duur een bepaalde deskundigheid

opgebouwd op het beleidsterrein ‘Integratie’. Om deze redenen kunnen de leden uit de werkgroep

beschouwd worden als sleutelinformanten, experts. Het is belangrijk deze mensen te interviewen,
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omdat ze waardevolle informatie kunnen geven. De nadruk ligt hier op ‘kunnen’, omdat het erg lastig

is een afspraak te maken met deze mensen vanwege hun overvolle agenda’s en mogelijke afscherming

door hun secretariaat of kabinet (Baarda et al., 1998). Tijdens een interview kunnen zij bovendien

ervoor kiezen belangrijke, gevoelige informatie niet bloot te geven, waardoor je als interviewer niet de

bovenste steen boven krijgt.

De vragen in de interviews zijn gebaseerd op de onderdelen van de beleidstheorie en

weerspiegelen de eerder genoemde finale, causale en normatieve relaties.

- Doel-middel-relaties Finaal

- Oorzaak-gevolgrelaties Causaal

- Normatieve relaties Normatief

Een voorbeeld van een finale vraag: Hoe denkt u dat de zeven bijeenkomsten die in september 2008

georganiseerd gaan worden, bijdragen aan het doel van het gemeenschappelijk integratiebeleid?

Bij het samenstellen van de vragenlijst is gebruik gemaakt van Rossi, Freeman & Lipsey

(1999), waarin een aantal belangrijke topics vermeld stonden voor de reconstructie van een

beleidstheorie, zoals de beleidsdoelen, taken en activiteiten, bronnen en indicatoren voor een

succesvolle uitvoering van het beleid. De vragen die ingaan op de normatieve elementen van het

beleid zijn ondergebracht bij de vragen die de finale en causale relaties betreffen. Hiervoor is gekozen,

omdat de finale en causale relaties ook normatieve relaties bevatten. De normatieve veronderstellingen

gaan net als de finale en causale veronderstellingen in op de beleidsdoelen, de middelen en de

effecten. Zie voor de gehele vragenlijst bijlage I. Voorafgaand aan de interviews zijn de experts per

mail ingelicht over het doel van het onderzoek. Hen is tevens gevraagd of zij bezwaar hebben tegen

het opnemen van de interviews door middel van een voicerecorder. De experts is beloofd dat de

gesprekken vertrouwelijk behandeld worden en na het onderzoek worden gewist.

Er zijn in totaal elf interviews afgenomen in een tijdsbestek van vier weken. De interviews staan in

willekeurige volgorde gerangschikt in figuur 4.1.

Expert Instantie

YvK Gemeente Nijmegen
MA Ministerie VROM
TvW Gemeente Rotterdam
PT Gemeente Delft
RJ Gemeente Helden
OH Gemeente Zaanstad
DvB Gemeente Den Bosch
RR FORUM
AP Gemeente Lelystad
MB Gemeente Den Haag
JL Gemeente Venlo
Figuur 4.1 Overzicht Expert Interviews
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De tweede manier waarop de data verzameld worden is door het gebruik maken van bestaand

materiaal. Met bestaand materiaal worden gegevens bedoeld die vastgelegd zijn in documenten uit

bijvoorbeeld bibliotheken of archieven, maar het gaat ook om gegevens van menselijk gedrag die te

herleiden zijn uit bijvoorbeeld huishoudelijk afval (’t Hart et al., 1998). In dit onderzoek is gebruik

gemaakt van de eerste vorm van bestaande gegevens: documenten. Dit zijn de documenten ‘Datgene

wat ons bindt’ en de ‘Uitrol gemeenschappelijke agenda’. ‘Datgene wat ons bindt’ is het

visiedocument waarmee in 2003 is begonnen met de ontwikkeling van het gemeenschappelijk

integratiebeleid. In hoofdstuk 2 is de visie van het gemeenschappelijk integratiebeleid beschreven.

Naast het ontwikkelen van een beleidsvisie is er door de werkgroep ook een begin gemaakt

met de uitvoering van het beleid. In het document ‘Uitrol gemeenschappelijke agenda’ staat

beschreven hoe de visie wordt uitgezet in de praktijk (zie bijlage III). Dit document is geschreven

door de directie Inburgering en Integratie van VROM en FORUM. Het zogeheten ‘uitrollen’ van het

gemeenschappelijk integratiebeleid houdt in dat er concreet invulling wordt gegeven aan het beleid in

de praktijk, zodat in dit geval verschillende partijen (waaronder gemeenten, het maatschappelijk

middenveld en politieke spelers) de beleidsvisie op den duur over gaan nemen. De twee

beleidsdocumenten belichten dus enerzijds de beleidsontwikkeling en anderzijds de beleidsuitvoering.

Dit onderscheid zal in de reconstructie van de beleidstheorie worden aangehouden. De twee

documenten worden gescand op aanwezigheid van uitspraken die finale, causale en/of normatieve

relaties bevatten. De gevonden uitspraken worden genoteerd, waarna ze geanalyseerd kunnen worden.

De derde manier waarop de data verzameld worden is door gebruik te maken van

participerende observatie. Deze methode wordt vooral toegepast binnen het veldonderzoek en houdt in

dat de onderzoeker fysiek aanwezig is in het onderzoeksveld en door deel te nemen aan de

onderzoekssituatie zijn informatie verzamelt. De mate waarin er geparticipeerd wordt, kan afhankelijk

van de onderzoeksvraag verschillen (’t Hart et al., 1998). In dit onderzoek heb ik als onderzoeker

minder de rol van participant op mij genomen en meer de rol van observant, omdat de observaties

bedoeld waren om uitspraken van beleidsmakers te noteren over het gemeenschappelijk

integratiebeleid. Er waren in totaal vijf momenten waarop er geobserveerd is. De observaties hebben

plaatsgevonden tijdens vergaderingen waar FORUM heeft gesproken met leden van de werkgroep en

anderen die betrokken zijn bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van het gemeenschappelijk

integratiebeleid. Het was tijdens de observaties duidelijk voor de aanwezigen dat ik er slechts bij zou

zitten om aantekeningen te maken en niet inhoudelijk deel ging nemen aan de gesprekken. Zoals in

hoofdstuk 2 is beschreven, zullen er in het kader van het gemeenschappelijk integratiebeleid zeven

bijeenkomsten in september 2008 worden georganiseerd rondom het thema ‘Emancipatie’, dat één van

de acht thema’s is die genoemd worden in het document ‘Datgene wat ons bindt’. Omdat deze

bijeenkomsten na de afronding van deze scriptie plaatsvinden, kunnen ze niet worden bijgewoond ten

behoeve van de dataverzameling. Tijdens de observaties bij de vergaderingen zijn er aantekeningen

gemaakt. De aantekeningen bevatten uitspraken die tijdens de bijeenkomsten zijn genoemd door
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beleidsmedewerkers, gemeenteambtenaren en andere aanwezigen. De uitspraken worden gekenmerkt

door een nummer, dat verwijst naar de observatie zoals die gerangschikt is in onderstaand schema.

Nr. Datum Doel van de bijeenkomst Aanwezig
1. 15-02-2008 FORUM betrekken bij de uitvoering van het

gemeenschappelijk integratiebeleid
VROM, FORUM

2. 12-03-2008 Uitleg geven aan provincie Zuid-Holland en
Brabant over uitvoering van het beleid en vragen
om medewerking bij organisatie eerste
bijeenkomst.

VROM, FORUM, provincie
Zuid-Holland en provincie
Brabant

3. 19-03-2008 Presentatie plan voor uitvoering en startsein geven
voor uitvoering.

Werkgroep ‘Datgene wat ons

4. 27-03-2008 Door middel van aanbieding document ‘Datgene
wat ons bindt’ aan Minister WWI draagvlak
creëren voor uitvoering van beleid.

Minister en ambtenaren van
Wonen Wijken en Integratie,
VROM, VNG, FORUM en
enkele gemeenteambtenaren uit
de werkgroep

5. 01-04-2008 Uitleg geven aan provincie Utrecht en Flevoland
over de uitvoering van het beleid en vragen om
medewerking bij organisatie eerste bijeenkomst.

VROM, FORUM, provincie
Utrecht en provincie Flevoland

6. 22-04-2008 Bespreken voortgang gemeenschappelijke
integratieagenda, o.a. standpunt VNG, overleg
Minister en wethouders en uitvoering van het
beleid.

VROM, VNG, FORUM en
enkele gemeenteambtenaren uit
de werkgroep

Figuur 4.2 Overzicht observatiemomenten

4.2 Data-analyse

Zoals in de vorige paragraaf beschreven, worden de data op drie verschillende manieren verzameld.

De eerste methode is door het afnemen van interviews. De interviews zijn met een voicerecorder

opgenomen, waarna ze volledig uitgeschreven zijn. Vervolgens zijn de transcripten gecodeerd door

middel van het labelling principe (Baarda et al., 1998). De labels zijn de finale, causale en normatieve

relaties. De labels krijgen de namen ‘doel-middel’, ‘oorzaak-gevolg’ en ‘normatief’. Wanneer de

gegevens uit de interviews tot stellingen zijn geformuleerd conform de beleidswetenschappelijke

methode (Klein Haarhuis & Leeuw, 2004), zijn ze verwerkt in diagrammen. Dit zijn diagrammen,

gemaakt met het programma Visio (Word), die de finale, causale en normatieve relaties van het beleid

weergeven. In bijlage IV zijn de diagrammen opgenomen die stellingen bevatten die rechtstreeks

geformuleerd zijn uit de ruwe data. In deze diagrammen is daarom verwezen naar de bron van de

stellingen. De bron kan verwijzen naar de interviews, observaties of het bestaand materiaal.

De tweede manier waarop de data verzameld zijn, is door het gebruik van bestaand materiaal.

Het betreft de documenten ‘Datgene wat ons bindt’ (DG) en de ‘Uitrol gemeenschappelijke agenda’

(UG). De uitspraken die finale, causale en normatieve relaties bevatten en terug te vinden zijn in het

materiaal zijn eveneens conform de beleidswetenschappelijke methode geformuleerd tot stellingen en

vervolgens verwerkt in de drie diagrammen in bijlage IV.
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De laatste dataverzamelingsmethode is participerende observatie. De uitspraken die uit de

observaties naar voren komen, worden omgebogen tot stellingen conform de beleidswetenschappelijke

methode en vervolgens verwerkt in de drie diagrammen in bijlage IV.

Na de analyse van de ruwe gegevens zijn er opnieuw diagrammen van de finale, causale en normatieve

relaties gemaakt, waarin enkele aanpassingen zijn gedaan aan de stellingen ten behoeve van de

leesbaarheid (zie figuur 5.1 tot en met 5.4). De bronnen zijn in deze diagrammen weggelaten en

vervangen door verwijsnummers. Deze nummers verwijzen zijn terug te vinden in figuur 5.5. waarin

de finale en causale relaties zijn samengevoegd tot de beleidstheorie van het gemeenschappelijk

integratiebeleid. Er is onderscheid gemaakt tussen de doelen, de middelen en de verschillende actoren

(organisaties) in het veld. Het hoofddoel is weergegeven in een rechthoek, de subdoelen in een cirkel,

de middelen in een afgeronde rechthoek en de actoren in een driehoek.

Na de reconstructie van de beleidstheorie, zijn de finale, causale en normatieve relaties en de

gereconstrueerde beleidstheorie voorgelegd aan de geïnterviewde experts. De experts konden

vervolgens aangeven of de inhoud van de beleidstheorie overeenkomt met hun visie op de relaties

(finaal, causaal en normatief) van het beleid. In deze terugkoppeling is middels een korte vragenlijst

(zie bijlage II) gevraagd naar de logische consistentie, de empirische inhoud en de reikwijdte van de

beleidstheorie. De vragenlijst van de terugkoppeling is gebaseerd op de argumentatieanalyse van

Toulmin (1958). De logische consistentie van de beleidstheorie heeft namelijk betrekking op of de

finale en causale relaties logisch afgeleid zijn van het gemeenschappelijk integratiebeleid. Het gaat

dan om de onderlinge verhouding tussen de Datum, Backing en Conclusion en de helderheid van het

causale gedeelte in de veronderstellingen van de beleidstheorie. Het causale gedeelte in een

beleidstheorie is de Warrant (Toulmin, 1958) (zie figuur 3.3). De empirische inhoud van een

beleidstheorie heeft betrekking op de wetenschappelijke achtergrond van een beleidstheorie. De

experts wordt gevraagd of de veronderstellingen in de gereconstrueerde beleidstheorie gebaseerd zijn

op (wetenschappelijke) literatuur, de Backing (Toulmin, 1958). De reikwijdte van de gereconstrueerde

beleidstheorie houdt de mate in waarin de veronderstellingen die in de beleidstheorie naar voren

komen, te sturen zijn door het gemeenschappelijk integratiebeleid. Het gaat om de nuances (Modal

Qualifiers, Toulmin 1958) in de gereconstrueerde beleidstheorie en mogelijke omstandigheden waarop

de sommige relaties in de beleidstheorie niet opgaan (Rebuttal, Toulmin 1958).

Het doel van de terugkoppeling is de validiteit van de beleidstheorie te verhogen om

uiteindelijk te kunnen vaststellen hoe de beleidstheorie de uitvoering van het beleid kan ondersteunen.



‘Datgene wat ons bindt’: De beleidstheorie gereconstrueerd. 29

Hoofdstuk 5 Reconstructie van de beleidstheorie

In dit hoofdstuk wordt de beleidstheorie achter het gemeenschappelijk integratiebeleid

gereconstrueerd. Aan de hand van de dataverzameling en data-analyse zijn de drie onderdelen van de

beleidstheorie, de finale, causale en normatieve relaties, tot stand gekomen. In §5.1 en §5.2 worden de

finale en causale relaties beschreven. In §5.3 wordt hierop aansluitend het normatieve kader van de

beleidstheorie geschetst. In §5.4 volgt een korte uiteenzetting over het gebruik van de

gereconstrueerde beleidstheorie, waarna in §5.5 een conclusie wordt gegeven

5.1 Finale relaties

De finale relaties in de beleidstheorie hebben betrekking op de relaties tussen de middelen die ingezet

worden en de doelen die bereikt dienen te worden. Waarom de middelen de doelen zullen bereiken,

wordt besproken in §5.2.

Uit de documentenanalyse is gebleken dat het gemeenschappelijk integratiebeleid één

belangrijke hoofddoelstelling heeft: het bevorderen van een succesvol integratiebeleid. Om dit doel te

kunnen bereiken is een serie middelen nodig, die voornamelijk tijdens de observaties en in gesprekken

met experts naar voren is gekomen. In de eerste plaats is het van belang dat allochtonen en

autochtonen met elkaar participeren. Hiervoor is het noodzakelijk dat het gemeenschappelijk

integratiebeleid goed ‘landt’ in gemeenten. De beleidsmakers hebben zich daarom ten doel gesteld

zorg te dragen voor de feitelijke inbedding van het gemeenschappelijk integratiebeleid. Het

belangrijkste middel hiertoe is het beleidsdocument ‘Datgene wat ons bindt’. In dit document worden

acht concrete thema’s genoemd, die de kern vormen van de integratieproblematiek. Er wordt in het

document vorm en inhoud gegeven aan deze thema’s, in de zin dat het document gemeenteambtenaren

een handreiking biedt voor de inrichting van hun integratiebeleid. Het is voor de inbedding van het

beleid van belang dat ambtenaren werkelijk de handreiking gaan gebruiken en dus met het

beleidskader gaan werken. De participatie van allochtonen met autochtonen kan tevens bereikt worden

als de integratieproblematiek op een verantwoorde manier besproken kan worden. Om dit te

bewerkstelligen is een open houding van allochtonen en autochtonen naar elkaar toe vereist, waardoor

verschillen tussen beide groepen gerelativeerd kunnen worden. Deze openheid kan bereikt worden als

het ‘keukentafelracisme’ bespreekbaar gemaakt wordt. Zo formuleerde een expert de vooroordelen

van zowel allochtonen als autochtonen over elkaar, die een racistische inslag hebben en vaak

binnenshuis geuit worden. Wanneer deze in het publieke debat terecht zullen komen, valt er volgens

de experts op een verantwoorde manier over te praten.

Een succesvol integratiebeleid kan ook bevorderd worden als zowel het Rijk als gemeenten

ervoor zorgen dat zij het integratieproces vooral niet sneller willen laten verlopen. Eén van de experts

gaf aan dat het Rijk de neiging had bij het integratiebeleid snel resultaten te boeken, waardoor er

voorbij werd gegaan aan de situatie van de doelgroep. In de jaarnota van het integratiebeleid van 2005
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werd geconcludeerd dat de sociale en culturele integratie van allochtonen te wensen overliet. Het

verwerven van burgerschap en het respecteren van de Nederlandse normen en waarden werd

belangrijk geacht in het integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten Generaal, 2005). Gemeenten

gaven toen volgens enkele experts bij het Rijk aan dat allochtonen meer behoefte hadden aan het

krijgen van werk, voordat ze zich konden toeleggen op de sociale en culturele integratie die het Rijk

voor ogen had. Het Rijk was toen genoodzaakt een paar stappen terug te doen. Het was dus niet meer

belangrijk dat het integratieproces sneller zou verlopen, maar er juist voor te zorgen dat het

integratieproces niet langzamer gaat. De voortgang van het integratieproces is dus afhankelijk van het

beleid dat gevoerd wordt. Uit de expert interviews kwam treffend naar voren dat het van belang is dat

‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. Hiermee werd bedoeld dat de visie ten aanzien van het

bevorderen van het integratieproces bij allochtonen van het Rijk en gemeenten overeenkomt. Het

effectief inzetten van kennis en middelen werd daarnaast ook als een belangrijke voorwaarde gezien

voor de voortgang van het integratieproces. Een belangrijk middel hiertoe is dat gemeenten dezelfde

instrumenten hanteren voor problemen die qua aanpak vergelijkbaar zijn.

De bevordering van een succesvol integratiebeleid kan ook bereikt worden als er een groot

draagvlak gecreëerd wordt voor het gemeenschappelijk integratiebeleid. Daarvoor is het nodig dat

wethouders van de deelnemende gemeenten achter het beleidsdocument ‘Datgene wat ons bindt’

komen te staan. Ook wordt het door de experts aanbevolen dat wethouders met andere portefeuilles

dan integratie bij het gemeenschappelijk integratiebeleid worden betrokken. Draagvlak voor het

gemeenschappelijk integratiebeleid kan gecreëerd worden als de landelijke beeldvorming rondom

integratie beïnvloed wordt. Dit kan door in de media een multiculturele benadering van het

integratievraagstuk te kiezen, waarin je als ambtenaar aangeeft dat integratie zowel een proces is van

allochtonen als van autochtonen. Aandacht schenken aan kleine successen in gemeenten is ook een

belangrijk middel om de beeldvorming rondom integratie positief te kunnen beïnvloeden. Dit kan

bijvoorbeeld door een succesvol integratieproject in een stad, zoals het project in de wijk Overvecht in

Utrecht waarin werkervaringsplekken voor Marokkaanse hangjongeren bij de politie werden

gecreëerd. Dergelijke projecten worden door de experts good practices genoemd.

Daarnaast is het van belang dat actieve groepen binnen de allochtone gemeenschap, zoals

allochtone zelforganisaties, zelf hun verhaal vertellen in de media, in plaats van dat het voor hen

gedaan wordt. Hiervoor is het zaak dat sleutelfiguren binnen die groepen benaderd worden, zodat zij

een hun gemeenschap kunnen vertegenwoordigen. Een voorbeeld van een allochtone zelforganisatie is

het Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN). Voor de beïnvloeding van de

landelijke beeldvorming is het tot slot is heel belangrijk dat er iemand ingezet wordt die sterk is in

communicatie en marketing.

Het laatste en belangrijkste middel voor de bevordering van een succesvol integratiebeleid is

het verbeteren van de samenwerking tussen het Rijk en gemeenten. Dit wordt door alle experts

beaamd en blijkt ook uit de documentenanalyse en de observaties. Het wordt in deze paragraaf als
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laatste genoemd, omdat dit middel voornamelijk de concrete uitvoering van het gemeenschappelijk

integratiebeleid betreft in tegenstelling tot de andere middelen die meer algemeen van aard zijn.

Om de samenwerking te verbeteren is er eerst een werkgroep ingesteld. De werkgroep bestaat uit tien

gemeenteambtenaren die verantwoording dragen voor het integratiebeleid, VNG (Vereniging van

Nederlandse Gemeenten), FORUM en drie leden van de Directie Inburgering en Integratie (VROM).

De gemeenteambtenaren hebben de taak het gebruik van het gemeenschappelijk integratiebeleid te

stimuleren, zowel in eigen gemeente als in andere gemeenten. Daarnaast werken de tien

gemeenteambtenaren ieder een thema uit, die in het document ‘Datgene wat ons bindt’ worden

genoemd. In de uitwerking van het thema wordt aangegeven hoe de desbetreffende gemeente het

beleid rondom dat thema heeft vormgegeven.

De uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid is de taak van zowel het Ministerie

van VROM, FORUM als de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO’s). CMO’s zijn

regionale welzijnsinstellingen die door een provincie zijn ingesteld. Het Ministerie van VROM

onderhoudt een financiële relatie met zowel FORUM als de CMO’s. Er bestaat daarnaast een

wederzijdse, organisatorische relatie tussen FORUM en de CMO’s. De inhoud van de uitvoering

bestaat grotendeels uit themabijeenkomsten in de regio. Deze worden gecoördineerd door FORUM en

gefaciliteerd door de CMO’s. Voor deze bijeenkomsten zijn gemeenteambtenaren

(beleidsmedewerkers en wethouders), filantropische fondsen zoals het Oranjefonds en andere

geïnteresseerden uitgenodigd. Het doel van de bijeenkomsten is dat de urgentie van het probleem (een

gebrek aan samenhang tussen het Rijk en gemeenten op het integratieterrein) bij bestuurders

doordringt. Tijdens de bijeenkomsten worden ambtenaren ‘gekieteld’, zo melden de experts. Dit houdt

in dat er enthousiasme wordt opgewekt voor het gemeenschappelijk integratiebeleid door

verschillende middelen.

Ten eerste worden er workshops gegeven. Bij workshops denken de experts aan bijvoorbeeld

de cursus ‘Interculturalisatie’ die FORUM aanbiedt voor gemeenteambtenaren. “Interculturalisatie is

een proces waarbij een instelling zich tot doel stelt te veranderen naar een multiculturele instelling. In

een dergelijke organisatie is de dienstverlening afgestemd op de etnisch-culturele diversiteit van haar

klanten; culturele diversiteit wordt gezien als een meerwaarde” (www.forum.nl). Deze cursus is

bedoeld om een gemeente bewust te maken van de visie die zij hebben op het integratieproces en hoe

dit doorwerkt in de beleidvoering.

Ten tweede zijn er op de bijeenkomsten sprekers aanwezig die best practices van gemeenten

naar voren brengen. De best practices zijn, zoals al eerder genoemd, integratieprojecten in gemeenten

die goed werken of al gewerkt hebben en daardoor best practice genoemd kunnen worden.

Ten derde is er op de bijeenkomsten een ‘integratiebeurs’ bestaande uit verschillende

kraampjes waar organisaties en gemeenten hun (integratie)producten aanprijzen in de vorm van

brochures of via andere middelen.
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Tot slot wordt er op de themabijeenkomsten een netwerkgelegenheid aangeboden waar

gemeenteambtenaren hun ervaringen en deskundigheid kunnen uitwisselen. Het uitwisselen van

dergelijke ideeën kan ook tijdens de andere onderdelen van de themabijeenkomsten.

Tijdens de themabijeenkomsten is het de bedoeling dat gemeenten van elkaar gaan leren, ook

wel het ‘Gluren bij de buren’-principe genoemd door een aantal experts. Gemeenten gaan van elkaar

leren als er een kennisplatform ontstaat in de regio.,Dit kennisplatform zal volgens de verwachtingen

van de experts bestaan uit gemeenten die onderling kennis uitwisselen over de problemen of successen

van hun integratiebeleid.

Een onderdeel van de uitvoering van het beleid is daarnaast het creëren van een helpdesk,

waar gemeenten naar toe kunnen bellen voor problemen rondom integratie. FORUM is belast met

deze taak en voorziet gemeenten van advies op basis van de kennis en de deskundigheid van de

diverse programma’s binnen FORUM. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de vraag doorgespeeld naar

de CMO’s. FORUM houdt zich in het kader van de uitvoering ook bezig met het ontwikkelen en

onderhouden van een website, waar informatie wordt geplaatst over de uitvoering van het

gemeenschappelijk integratiebeleid. Gemeenteambtenaren die niet aanwezig kunnen zijn bij de

themabijeenkomsten, kunnen op deze manier op de hoogte gehouden worden middels verslagen en

andere informatie.

In onderstaande figuur zijn de finale relaties van de beleidstheorie weergegeven.
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Figuur 5.1 Finale relaties van de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid
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Figuur 5.2 Finale relaties van de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid
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5.2 Causale relaties

Causale relaties geven de verbanden aan tussen de oorzaken en gevolgen van factoren in beleid

(Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Uit de expertinterviews is gebleken dat wanneer allochtonen en

autochtonen elkaar niet opzoeken, er meer botsingen zullen plaatsvinden tussen beide groepen De

experts achten het van belang dat allochtonen en autochtonen met elkaar participeren, omdat er nu een

sterke mate van segregatie in wijken te zien is.

Ten aanzien van het bevorderen van de voortgang van het integratieproces is het effectief

inzetten van kennis en middelen belangrijk, omdat de doelgroep van het integratiebeleid voordurend

verandert waardoor kennis en middelen anders ingezet moeten worden.

Het creëren van draagvlak voor het beleid werd door de experts ook aangemerkt als een

belangrijke voorwaarde voor een succesvol integratiebeleid. Hiervoor wordt het essentieel gevonden

dat wethouders overtuigd raken van het belang van het beleidsdocument ‘Datgene wat ons bindt’,

omdat zij bepalen welke richting het gemeentelijk beleid opgaat. De politieke samenstelling van het

college van B&W is namelijk bepalend voor de prioriteiten die de wethouder heeft ten aanzien van de

beleidvoering. Daarnaast is uit de expertinterviews naar voren gekomen dat wethouders graag willen

‘scoren’ in de vier jaar dat ze aangesteld zijn als wethouder. Daarom is het moeilijk om resultaten te

bereiken.

Het beïnvloeden van de landelijke media is een middel om het integratiebeleid succesvol te

maken, omdat negatieve berichtgeving in de media over integratie de uitvoering van het

integratiebeleid belemmert. Het inzetten van iemand die sterk is in communicatie/marketing is in dit

verband belangrijk, omdat het huidige informatietijdperk vraagt om een goede, gedegen aanpak van

mediabeïnvloeding.

Een goede samenwerking tussen het Rijk en gemeenten is belangrijk voor het bevorderen van

een succesvol integratiebeleid. Door een toename van de complexiteit van het integratievraagstuk

heeft er decentralisatie van bevoegdheden en budgetten naar het lokale bestuur plaatsgevonden. Dit

heeft geleid tot een verschuiving tussen de verhouding tussen het Rijk en gemeenten op het

integratiedossier, waardoor gemeenten zelf invulling zijn gaan geven aan het integratiebeleid. De kloof

tussen het Rijk en gemeenten is door deze tendens ontstaan en dient volgens de experts verkleind te

worden, omdat een samenwerking tussen beide partijen de kwaliteit en snelheid van het

integratieproces verhoogt. Het Ministerie van VROM heeft daarom een werkgroep ingesteld die onder

andere gemeenten moet stimuleren het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ over te nemen om ervoor

te zorgen dat het integratiebeleid van het Rijk en gemeenten meer op elkaar aansluit dan nu het geval

is. Gemeenten hebben daarnaast baat bij de gemeenschappelijke visie in ‘Datgene wat ons bindt’,

omdat het hen in staat stelt kritisch naar hun lokaal integratiebeleid te kijken, volgens de experts. “Het

zorgt ervoor dat je los komt te staan van je lokale situatie, dat je meer op een abstracter niveau na

kunt denken over het integratiebeleid”.
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Naast het stimuleren van andere gemeenten, hebben de gemeenteambtenaren uit de werkgroep

ook de taak een thema uit ‘Datgene wat ons bindt’ concreet uit te werken. Dit houdt in dat een

gemeente één van de acht thema’s kiest en daar een project voor opzet (of reeds voor heeft opgezet) en

daar een beschrijving van geeft die als bijlage wordt toegevoegd aan het document ‘Datgene wat ons

bindt’. De lezers van ‘Datgene wat ons bindt’ kunnen dan concrete voorbeelden gebruiken ter

verheldering van de acht beleidsterreinen. De gemeente Helden heeft bijvoorbeeld het beleidsterrein

Sociaal burgerschap gekozen, omdat de gemeente sinds kort gestart is met het project ‘Samen zijn we

Helden’. Dit project heeft als doel de interculturele dialoog te bevorderen in de Heldense samenleving.

Het bestaat o.a. uit het wekelijks publiceren van een foto in het Heldens Nieuwsblad, die de

multiculturele samenleving vanuit een positieve visie benadert (www.helden.nl). De keuze van een

thema kan daarnaast voortkomen uit de wens van een wethouder één van de thema’s graag uitgewerkt

te zien. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de gemeente Delft, die het thema zorg heeft ‘geadopteerd’.

Enkele experts geven vervolgens aan dat het belangrijk is dat het gemeenschappelijk

integratiebeleid vernieuwend en uniek moet zijn, omdat gemeenten er dan iets aan hebben en het ook

willen gebruiken.

In het kader van de uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid worden

themabijeenkomsten georganiseerd. Uit de expertinterviews is gebleken dat de start van de uitvoering

van het beleid het vertrouwen van het kabinet vergroot. Gemeenten kunnen daarnaast tijdens de

themabijeenkomsten informatie inwinnen voor eigen beleid, maar dit ook teruggeven aan het Rijk

zodat het Rijk op haar beurt dit weer kan doorgeven aan andere gemeenten. Op deze wijze wordt de

samenwerking tussen het Rijk en gemeenten bevorderd.

Bij de themabijeenkomsten is het van belang dat veel verschillende partijen (CMO’s,

wethouders, filantropische fondsen en andere partijen) aanwezig zijn, omdat er dan meer projecten

gerealiseerd kunnen worden zodra deze partijen een samenwerking aangaan. Het is belangrijk dat de

urgentie van het probleem tijdens deze bijeenkomsten bij bestuurders doordringt, omdat de

bestuurlijke werkelijkheid hard is volgens veel experts. Ambtenaren hebben vaak andere prioriteiten

die bepaald worden door plaatselijke wethouders, waardoor good practices in hun gemeente

ondergesneeuwd raken. De integratieprojecten die succesvol verlopen in gemeenten worden dan niet

zichtbaar gemaakt voor andere gemeenten, waardoor het voor hen lastig wordt er iets van te leren.

Workshops bieden in dit geval uitkomst, waarin in kleine groepen aan concrete thema´s wordt gewerkt

met de juiste mensen waardoor gemeenten van elkaar gaan leren. Het uitwisselen van ideeën door de

aanwezigen van de themabijeenkomsten, zal volgens de experts leiden tot het ontstaan van een

regionaal netwerk waarin ambtenaren terecht kunnen als ze met een beleidsprobleem zitten.

Gemeenten kunnen met behulp van dit netwerk hun eigen beleid makkelijker beoordelen wanneer ze

het afzetten tegen beleid van andere gemeenten. Volgens de experts is de verwachting dat wanneer

gemeenten zich de komende twee jaar open opstellen naar elkaar toe, er uiteindelijk meer samenhang

ontstaat in het integratiebeleid tussen gemeenten.
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Figuur 5.3 Causale relaties van de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid
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Figuur 5.4 Causale relaties van de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid
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Op basis van de finale en causale relaties is de beleidstheorie van het gemeenschappelijk

integratiebeleid gereconstrueerd. In figuur 5.5 en 5.6 is de beleidstheorie weergegeven. De

beleidstheorie is verdeeld over twee figuren. Figuur 5.5 geeft de visie van het gemeenschappelijk

integratiebeleid weer en figuur 5.6 de uitvoering van het beleid.
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Figuur 5.5 De beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid (visie)
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Figuur 5.6 De beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid (uitvoering)
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5.3 Normatieve relaties

De finale en causale relaties vormen in principe de concrete onderdelen van de beleidstheorie. Tijdens

de expert interviews zijn er echter ook opvattingen over het beleid naar voren gebracht die niet in de

beleidstheorie an sich (zie figuur 5.5 en 5.6) te plaatsen zijn, omdat het opvattingen zijn waar je het

mee eens kan zijn of niet. Deze normatieve relaties geven aan wat de persoonlijke uitlatingen van

mensen zijn over de wenselijkheid van het beleid en de onwenselijkheid van het probleem (Van Dijk,

2001). Ze gaan zowel in op de perceptie van het probleem, als de beleidsdoelen als ook op de

middelen en effecten van het beleid. In de expertinterviews kwam vooral de problematiek naar voren

die ten grondslag ligt aan het gemeenschappelijk integratiebeleid (Zie bijlage IV voor het diagram

Normatieve relaties). Er werd gesproken over het negatieve klimaat waarin het integratiebeleid zich

momenteel bevindt. Het gemeenschappelijk integratiebeleid moet hier verandering in brengen. Dat kan

volgens de experts doordat het beleid gezamenlijk gedragen wordt door het Rijk en gemeenten en de

focus niet ligt op traditioneel burgerschap maar op sociale, maatschappelijke integratie. De nadruk van

het gemeenschappelijk integratiebeleid ligt op maatschappelijk integratie, omdat het integratiebeleid

ten tijde van minister Verdonk niet werkte volgens een aantal experts. Het beleid van Verdonk was

erop gericht allochtonen in Nederland verplicht te laten inburgeren volgens de Wet Inburgering,

waardoor ze erkend werden als Nederlands burger (www.vrom.nl). Uit de beleidsdocumenten kwam

naar voren dat het veel belangrijker is in te zetten op maatschappelijke participatie van allochtonen.

Meedoen in het economisch proces wordt in dit verband van belang geacht, omdat veel allochtonen

(met name vrouwen) momenteel werkloos zijn. Zij lopen hierdoor een sociale achterstand op die in het

ergste geval overgedragen wordt aan volgende generaties. Door middel van werk draag je een steentje

bij aan de samenleving, het geeft zin aan het bestaan en verschaft middelen om maatschappelijke

goederen te verwerven. Al met al heeft dit een gunstig effect op het integratieproces.

Integratie blijft echter een proces van ‘lange adem’ dat op zijn minst drie generaties duurt,

melden enkele experts. Het is daarom zaak geduld te hebben en te zorgen dat integratie niet langzamer

gaat, sneller hoeft niet. Vanwege het feit dat integratie een langdurend proces is, is het van belang dat

er in het beleid veel aandacht is voor de beeldvorming van integratie in de media. Zonder aandacht

voor marketing kan beleid niet ‘verkocht’ worden, blijkt uit de expertinterviews. In de media moet de

nadruk komen te liggen op goede initiatieven in plaats van te focussen op problemen die het

integratieproces kent. Veel gemeenten beschikken wel over goede integratieprojecten, maar die

worden niet naar buiten gebracht waardoor gemeenten met dezelfde problemen iedere keer het wiel

opnieuw moeten uitvinden.

Uit de interviews kwam ook sterk naar voren dat integratie een tweezijdig proces is, wat

betekent zowel allochtonen en autochtonen hun best moeten doen. Als iedereen weet dat integratie een

taak is voor de hele samenleving, zullen ontwrichtende processen in de zin van botsingen tussen

verschillende groepen worden voorkomen. Het wordt in dit verband belangrijk geacht dat vooral

autochtonen onderkennen dat Nederland een ‘gekleurde’ samenleving is. Veel autochtone
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Nederlanders handelen nu nog te veel naar het gezegde ‘Wat de boer niet kent dat vreet hij niet’. Het

moet volgens de experts normaal gevonden worden dat allochtonen met autochtonen optrekken. Het is

echter niet de bedoeling dat er een geforceerde mix ontstaat, want dan werkt het niet. Voor het beleid

betekent dit dat het kant-en-klaar opleggen van beleid door het Rijk aan gemeenten geen zin heeft. Een

gemeenschappelijk kader is nodig, om tot de beste resultaten te komen. Er bestaat namelijk geen

recept van integratie, omdat overal andere problemen spelen. Maatwerk is daarom vereist en dat biedt

het gemeenschappelijk integratiebeleid volgens de analyse van de documenten. Voor de uitvoering van

het gemeenschappelijk integratiebeleid is een goed startschot essentieel om provincies en gemeenten

te overtuigen van het belang van het beleid. Er zijn namelijk meerdere handreikingen voor het

integratiebeleid in omloop (waaronder één van de VNG) waardoor gemeenteambtenaren enigszins

murw geworden zijn van dergelijke ‘boekjes’ en het lastig is te voorspellen of gemeenten de

handreiking die DB biedt gaan gebruiken. “Wie A zegt moet ook B zeggen”, beaamde één van de

experts tot slot. Dat wil zeggen dat de beleidsmakers zich nu ook moeten inzetten voor de uitvoering

van het beleid. De normatieve relaties van de beleidstheorie van het gemeenschappelijk

integratiebeleid zijn in bijlage IV terug te vinden.

5.4 Gebruik van de beleidstheorie

Naast de reconstructie van de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid, is het doel

van deze scriptie ook aan te geven hoe de beleidstheorie de uitvoering van het gemeenschappelijk

integratiebeleid kan ondersteunen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is de gereconstrueerde

beleidstheorie voorgelegd aan de elf experts. Dit is gedaan door figuur 5.1 tot en met 5.6 per mail

naar de experts te sturen, waarin de gereconstrueerde beleidstheorie met bijhorende diagrammen van

de finale en causale relaties te zien zijn. De experts is in deze terugkoppeling gevraagd de

beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid te beoordelen op basis van een drietal

zaken: de logische consistentie, de empirische inhoud en de reikwijdte van de beleidstheorie (zie

bijlage II voor de volledige vragenlijst van de terugkoppeling). De resultaten van de terugkoppeling

geven aan hoe de beleidstheorie qua inhoud verbeterd kan worden volgens de experts en geven

vervolgens aan hoe de beleidstheorie te gebruiken is in de praktijk. In de volgende paragrafen zal

achtereenvolgens de logische consistentie, de empirische inhoud en de reikwijdte van de beleidstheorie

besproken worden.

5.4.1 Logische consistentie

De logische consistentie van de beleidstheorie heeft betrekking op de formulering van de finale,

causale en normatieve relaties van de beleidstheorie. Het gaat dan om de onderlinge verhouding van

Datum, Backing en Conclusion, (Toulmin 1958). De experts hebben in de terugkoppeling niet veel aan

te merken op de logische consistentie van de beleidstheorie. Het ging slechts om een aantal kleine

aanpassingen, zoals het woord ´Netwerkborrel´ vangen door ´Netwerkgelegenheid´ en ´Hoofdfiguren
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benaderen´ door ´Sleutelfiguren benaderen´. Naast deze tekstuele aanpassingen werd er door een

aantal experts ook aangegeven dat figuur 5.5 en 5.6 (die toen nog samengevoegd waren) onleesbaar

waren. Het was toen niet helder hoe de finale en causale relaties zich tot elkaar verhielden. Op basis

van deze feedback is de beleidstheorie opgesplitst in een figuur die de visie weergeeft en één figuur

die de uitvoering weergeeft. Ook de legenda bij figuur 5.5 en 5.6 is vereenvoudigd, waardoor de

beleidstheorie makkelijker te hanteren was. Over de inhoud van de diagrammen van de finale en

causale relaties zijn geen op- of aanmerkingen gemaakt. Dit kan te maken hebben met het feit dat veel

experts een drukke agenda hebben en daardoor geen tijd hebben gevonden om er inhoudelijk op te

reageren of de experts waren het eens met de inhoud van de diagrammen en hebben dit verder niet

gemeld in hun reactie.

5.4.2 De empirische inhoud

De empirische inhoud van de beleidstheorie heeft betrekking op de mate waarin de beleidstheorie

gebaseerd is op wetenschappelijke literatuur, de backing volgens Toulmin (1958). De beleidstheorie

van het gemeenschappelijk integratiebeleid is gebaseerd op de analyse van beleidsdocumenten,

observaties en expertinterviews. Uit de terugkoppeling is gebleken dat de finale, causale en normatieve

relaties in de beleidstheorie niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke literatuur, maar eerder

voortkomen uit ervaringen van de experts. Zo is het doel van het gemeenschappelijk integratiebeleid

de samenwerking tussen het Rijk en gemeenten te verbeteren, ontstaan uit het feit dat veel experts

merkten dat er op het terrein van integratie langs elkaar heen gewerkt werd. Dit had te maken met de

complexiteit van het integratievraagstuk, waardoor er vanuit het Rijk meer budgetten en bevoegdheden

naar gemeenten werden overgeheveld. Op een gegeven moment werd er in gemeenten op lokaal

niveau veel geïnvesteerd in integratieprojecten, maar was het Rijk hiervan niet op de hoogte.

De visie van het gemeenschappelijk integratiebeleid die in ‘Datgene wat ons bindt’ wordt

beschreven, is deels op basis van deze ervaringen geschreven en deels geschreven op basis van de

Integratienota 2007-2011 van het Ministerie van VROM. De uitvoering van het beleid vraagt om een

andere aanpak die onder andere een nadrukkelijke samenwerking tussen het Ministerie van VROM,

FORUM en de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling inhoudt. De beleidsmakers verwachten

dat de effectiviteit van het beleid met name te danken zal zijn aan deze vernieuwde aanpak van het

integratiebeleid.

5.4.3 Reikwijdte

De reikwijdte van de beleidstheorie houdt in de eerste plaats de mate in waarin de veronderstellingen

te beïnvloeden of te sturen zijn door beleid. In de expertinterviews en de observaties is naar voren

gekomen dat de feitelijke inbedding van het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ gestuurd kan

worden door in het begin het beleidskader te bespreken in de wethoudersoverleggen binnen een

gemeente. Op deze manier raken de wethouders bekend met het beleidskader en kan het beleidskader
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eerder opgenomen worden in het (bestaande) integratiebeleid. Om het beleidskader onder de aandacht

te brengen wordt er stevig ingezet op de beeldvorming van het integratiebeleid (verwijsnummer 36 en

41). Het nationale mediabeleid waar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap toezicht op

houdt, kan hier slechts een kleine invloed op uitoefenen. De lijnen die hierin gezet worden, bepalen

voor een klein deel de vrijheid die de verschillende media hebben om zaken te belichte, omdat de

persvrijheid is in Nederland namelijk een groot goed is (www.minocw.nl).

De reikwijdte van de beleidstheorie blijkt daarnaast ook uit nuances die aan de

veronderstellingen kunnen worden aangebracht. Toulmin (1958) noemde deze de Modal Qualifiers. In

de beleidstheorie kan het subdoel van de themabijeenkomsten in de regio, de urgentie van het

probleem bij bestuurders laten doordringen (verwijsnummer 32, zie figuur 5.5) genuanceerd worden.

In veel gemeenten is het namelijk al wel bekend dat er een gebrek aan samenhang tussen het Rijk en

gemeenten op integratieterrein is en voelt men de noodzaak het integratiebeleid anders te organiseren.

Het is volgens de experts belangrijk die gemeenten te bereiken waar de urgentie het probleem op te

lossen, nog niet bekend is. De finale relatie wordt dan: Door het organiseren van themabijeenkomsten

in de regio zal de urgentie van het probleem beter bij bestuurders doordringen.

Het andere subdoel van de themabijeenkomsten ‘Gemeenten gaan van elkaar leren ‘Gluren bij

de buren’ (verwijsnummer 23) kan ook genuanceerd eraan toe te voegen dat het hoogstwaarschijnlijk

is dat gemeenten van elkaar gaan leren. De experts geven aan dat het niet zeker is of

gemeenteambtenaren dat ook werkelijk gaan doen, omdat het organiseren van themabijeenkomsten

over de acht integratiethema’s uit ‘Datgene wat ons bindt’ niet eerder heeft plaatsgevonden.

De reikwijdte van de beleidstheorie wordt daarnaast ook bepaald door omstandigheden waarin

de veronderstellingen mogelijk niet opgaan, rebuttals (Toulmin, 1958). Een eerste rebuttal is de

politieke context waarin het gemeenschappelijk integratiebeleid plaatsvindt. Het hoofddoel van het

beleid, een verbetering van de samenwerking tussen het Rijk en gemeenten, kan alleen behaald

worden als het beleidskader (DB) in de ambtelijke en bestuurlijke geledingen goedgekeurd wordt.

Ambtenaren gaan pas met het beleidskader werken (verwijsnummer 7) als het ook wordt gedragen

door het college van B&W. Het college van B&W heeft in elke gemeente een andere politieke

samenstelling. Uit de expertinterviews kwam naar voren dat een politiek rechts college minder

enthousiast is over het beleidskader DB (in ieder geval integratiebeleid in het algemeen), omdat de

prioriteiten van een dergelijk college minder in de sociale sfeer zitten. Een links college hecht echter

meer aan sociale zaken en steunt het doel ‘Allochtonen en autochtonen participeren met elkaar’ dan

ook meer.

Naast de politieke context wordt door een aantal experts ook het belang onderschreven van

een goede opkomst van de themabijeenkomsten. Alleen wanneer er veel mensen op de

themabijeenkomsten afkomen, kan het ‘Gluren bij de buren’-principe werken. Dit is afhankelijk van

de mate waarin de inhoud en uitstraling van de bijeenkomsten interessant genoeg is.

Gemeenteambtenaren komen alleen als er voor hen iets te halen is, zeggen de experts. Wanneer de
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filantropische fondsen niet aanwezig zijn op de themabijeenkomsten, wordt het lastig voor gemeenten

nieuwe projecten te organiseren omdat geld in de vorm van subsidies onmisbaar is. Gemeenten

kunnen zonder de aanwezigheid van filantropische fondsen wel ideeën uitwisselen, maar er zullen dan

geen concrete samenwerkingsverbanden tot stand komen.

De opkomst van de themabijeenkomsten is tevens afhankelijk van de fase van de beleidscyclus

waarin gemeenten zich bevinden, blijkt uit de expertinterviews. Wanneer een gemeente bezig is met

het schrijven van integratiebeleid, is het mogelijk dat er zaken die voortkomen uit de

themabijeenkomsten worden meegenomen tijdens het schrijfproces. De gemeenten die in deze fase

zitten, zullen naar verwachting de themabijeenkomsten bezoeken. De gemeenten die hun

integratiebeleid echter al geschreven hebben en wat al goedgekeurd is door het college van B&W,

zullen minder aan de themabijeenkomsten hebben omdat er dan weinig ruimte is voor nieuwe

beleidsplannen.

Wat betreft de samenwerking tussen het Rijk en de gemeenten verwachten de experts enkele

strubbelingen tegemoet te treden. De experts staan positief tegenover een verbetering van de

samenwerking op het terrein van integratie, maar zien dit zonder medewerking van de Vereniging van

Nederlandse Gemeenten (VNG) niet gebeuren. Tijdens het schrijven van deze scriptie heeft de VNG

haar goedkeuring voor het beleidsdocument DB gegeven. Zoals beschreven in hoofdstuk 3 staat de

VNG niet positief tegenover zaken in DB die toetsend of verplichtend zijn. De VNG wil de vrijheid

om beleid zelf in te vullen voor gemeenten behouden en dat kan niet als er in DB staat dat de

verwachting is dat “in 2012 40% van de gemeenten een beleidsvisie heeft die geheel of gedeeltelijk

aansluit bij dit gemeenschappelijke kader” (Ministerie van VROM, 2008). Het idee van een

handreiking voor gemeenten, dat DB biedt, moet volgens de VNG ook een handreiking blijven.

Het is mijns inziens goed dat de VNG haar fiat heeft gegeven voor het gemeenschappelijk

integratiebeleid, omdat de uitvoering van het beleid hierdoor gemakkelijker wordt. De VNG kan het

lokale bestuur van gemeenten namelijk ook ondersteunen wat betreft het gemeenschappelijk

integratiebeleid. De reikwijdte van de beleidstheorie is afhankelijk van bovengenoemde

omstandigheden en bepaalt voor een deel de effectiviteit van het gemeenschappelijk integratiebeleid.

5.5 Conclusie

Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de beleidstheorie van het gemeenschappelijk

integratiebeleid gestoeld is op een belangrijke samenwerking tussen het Rijk, FORUM, gemeenten en

de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De feitelijke inbedding van het beleid is in handen

van VROM, FORUM en de CMO’s. Aan de hand van het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ zal de

uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid georganiseerd worden. De acht thema’s die in

het kader genoemd worden, geven aan waar het integratiebeleid werkelijk om draait. Door onder

andere themabijeenkomsten in de regio te organiseren, is het de bedoeling dat het beleidskader in

veel gemeenten als leidraad wordt genomen voor de invulling van het eigen integratiebeleid. De



‘Datgene wat ons bindt’: De beleidstheorie gereconstrueerd. 47

themabijeenkomsten moeten tevens bijdragen aan een overdracht van goede ideeën en projecten tussen

gemeenten, zodat er onderling geleerd wordt over een juiste inrichting van het integratiebeleid.

Wanneer meer gemeenten gebruik gaan maken van het beleidskader zal er op den duur een

consistenter integratiebeleid gevoerd worden in Nederland en zal de samenwerking tussen het Rijk

en de gemeenten op dit terrein verbeteren. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol

integratiebeleid in de toekomst is draagvlak voor het gemeenschappelijk integratiebeleid. Met een

goede organisatie van de uitvoering van het beleid en het op een juiste manier beïnvloeden van de

verschillende media, verwachten de experts dat het creëren van draagvlak onder ambtenaren en

bestuurders mogelijk is. Naast draagvlak is het ook zaak dat men geduld opbrengt. Integratie is nu

eenmaal een proces van lange adem en zal beetje bij beetje vooruitgang boeken als zowel autochtonen

en allochtonen erin blijven geloven en het vooral stimuleren door zich in te zetten voor bepaalde

integratieprojecten. Wat betreft het gebruik van de beleidstheorie kan geconcludeerd worden dat de

finale, causale en normatieve relaties voornamelijk gebaseerd zijn op ervaringen van de

beleidsmakers. Dit betekent dat de beleidstheorie dicht tegen de beleidspraktijk aan zit en dat daardoor

de schematische weergave van de beleidstheorie (figuur 3.3) voor ambtenaren van het Rijk en

gemeenten mijns inziens gemakkelijk te hanteren is. De reikwijdte van de beleidstheorie is echter

afhankelijk van de mate waarin het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ wordt besproken in

gemeenten, onder andere in overleggen met wethouders. Daarnaast zijn er een aantal nuances in de

beleidstheorie te noemen, die het bereik van de beleidstheorie iets doen verkleinen. De politieke

context is vervolgens ook van invloed op het gebruik van de beleidstheorie. Een goede opkomst van

de themabijeenkomsten is ook bepalend voor de reikwijdte van de beleidstheorie. Er zullen veel

ambtenaren de themabijeenkomsten bijwonen wanneer gemeenten in de beginfase van de

beleidscyclus zitten, waardoor ze input voor het beleid uit de bijeenkomsten kunnen halen. Tot slot

hangt de reikwijdte van de beleidstheorie af van de wil tot samenwerken van de verschillende partijen,

Ministerie van VROM, FORUM, CMO’s en de VNG.
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Hoofdstuk 6 Conclusie en aanbevelingen

6.1 Conclusie

Het onderzoek naar het gemeenschappelijk integratiebeleid van het Rijk en gemeenten is in de vorm

van een ex ante evaluatie uitgevoerd. De reconstructie van de beleidstheorie van het

gemeenschappelijk integratiebeleid was het doel van de evaluatie. De reconstructie van de

beleidstheorie geeft een overkoepelend beeld van de verwachtingen die de beleidsmakers hebben van

de doelen, de middelen, de oorzaken en de gevolgen van het beleid. De beleidstheorie dient ertoe de

efficiëntie van het gemeenschappelijk integratiebeleid te verhogen en daarnaast een bijdrage te leveren

aan reeds gedane onderzoeken naar het Nederlandse integratiebeleid.

De vraag die in het onderzoek centraal stond luidde:

Wat is de beleidstheorie achter het gemeenschappelijk integratiebeleid en hoe kan deze de

uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid ondersteunen?

Een beleidstheorie bestaat uit finale, causale en normatieve relaties De finale relaties betreffen de

verwachtingen van de beleidsmakers ten aanzien van de doelen en de middelen van het beleid. Het

gaat om de vraag: Hoe verhouden de ingezette middelen zich tot de doelstellingen van het

gemeenschappelijk integratiebeleid? Uit de reconstructie van de beleidstheorie kan geconcludeerd

worden dat het bevorderen van een succesvol integratiebeleid tot de belangrijkste doelstelling van het

beleid behoort. Hiervoor is het belangrijk dat er een goede samenwerking tussen het Rijk en

gemeenten is op het integratiebeleid. Het Ministerie van VROM heeft hiertoe een werkgroep

samengesteld, waarin leden zijn vertegenwoordigd van zowel VROM, VNG, FORUM en gemeenten,

die het beleidsdocument ‘Datgene wat ons bindt’ hebben geschreven. De samenwerking tussen het

Rijk en gemeenten kan bewerkstelligd worden door dit beleid uit te zetten in de praktijk. Bij de

uitvoering van het beleid zijn het Ministerie van VROM, FORUM en Centra voor Maatschappelijke

Ontwikkeling (CMO’s) betrokken. FORUM en de CMO’s organiseren themabijeenkomsten in de

regio aan de hand van de thema’s die genoemd worden in het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’. In

de themabijeenkomsten wordt er door middel van workshops, sprekers, een integratiebeurs en een

netwerkgelegenheid gepraat over één van de thema’s (bijvoorbeeld emancipatie van allochtone

vrouwen) en onder de aanwezigen ervaring en deskundigheid met betrekking tot integratieprojecten

uitgewisseld. De themabijeenkomsten moeten ervoor zorgen dat er uiteindelijk van elkaars goede en

minder goede projecten geleerd wordt. Hetgeen de themabijeenkomsten hebben opgeleverd, wordt

teruggekoppeld naar het ministerie van VROM die deze input kan gebruiken om het document

‘Datgene wat ons bindt’ en het landelijk integratiebeleid te actualiseren.

Een ander belangrijk doel van het beleid is dat allochtonen en autochtonen in de toekomst

meer met elkaar zullen participeren. Naast de feitelijke inbedding van het beleid, leidt het op een
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verantwoorde manier bespreken van de integratieproblematiek tot de realisatie van dit doel.

Integratiebeleid kan tot slot succesvol worden als er draagvlak voor het gemeenschappelijk

integratiebeleid is. Met een goede organisatie van de uitvoering van het beleid en het op een juiste

manier beïnvloeden van de verschillende media, verwachten de experts dat het creëren van draagvlak

onder ambtenaren en bestuurders mogelijk is.

De causale relaties geven de verbanden aan tussen de oorzaken en gevolgen van factoren in

beleid (Hoogerwerf & Herweijer, 2003). Het gaat hier om de vraag: Welke gevolgen heeft het

gemeenschappelijk integratiebeleid volgens betrokkenen? De beleidsmakers verwachten dat het

gebruik van het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ door veel gemeenten leidt tot een betere

samenwerking tussen het Rijk en gemeenten en op den duur zal leiden tot een consistenter

integratiebeleid. Door een toename van de complexiteit van het integratievraagstuk heeft er in het

verleden namelijk een decentralisatie van bevoegdheden en budgetten naar het lokale bestuur

plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een verschuiving tussen de verhouding tussen het Rijk en

gemeenten op het integratiedossier, waardoor gemeenten zelf invulling zijn gaan geven aan het

integratiebeleid. De kloof tussen het Rijk en gemeenten is door deze tendens ontstaan en dient

verkleind te worden, omdat een samenwerking tussen beide partijen de kwaliteit en snelheid van het

integratieproces verhoogt. Het belangrijkste middel van de uitvoering van het beleid, de

themabijeenkomsten, zullen naar verwachting de ambtenaren stimuleren het beleidskader in hun

gemeenten als leidraad te nemen voor de invulling van het integratiebeleid. De themabijeenkomsten

moeten tevens bijdragen aan een overdracht van goede ideeën en projecten tussen gemeenten, zodat er

onderling geleerd wordt van elkaars integratiebeleid.

Het gemeenschappelijk integratiebeleid doelt ook op een verhoogde participatie van

allochtonen en autochtonen met elkaar. Dit is belangrijk omdat de kans aanwezig wordt geacht dat er

botsingen zullen ontstaan tussen beide groepen als zij niet met elkaar optrekken. Tot slot verwachten

de beleidsmakers dat het sterk inzetten op de beeldvorming op den duur het negatieve discours

rondom integratie van tegenwoordig in de verschillende media doet afzwakken.

De normatieve relaties in de beleidstheorie geven aan wat de persoonlijke uitlatingen van de

beleidsmakers zijn over de wenselijkheid van het beleid en de onwenselijkheid van het probleem (Van

Dijk, 2001). De vraag is hier: Waarom is er gekozen voor het gemeenschappelijk integratiebeleid?

De beleidsmakers geven aan dat ze het belangrijk vinden dat gemeenten goede, succesvolle

integratieprojecten te kennen geven bij collega-gemeenten. Veel gemeenten hebben nu het idee dat ze

iedere keer het wiel opnieuw moeten uitvinden. Daarnaast onderschrijven de beleidsmakers het belang

van het bestaan van een multiculturele benadering in het integratiebeleid, omdat integratie een proces

is dat een taak is van zowel allochtonen als autochtonen. Daarnaast is integratie een complex proces

waarvoor geen recept bestaat. Dat maakt het van belang dat er in gemeenten maatwerk geleverd moet

worden. Het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ biedt hiervoor een nuttige handreiking. Hoewel de

beleidsmakers vertrouwen hebben in het beleid, geven ze ook aan dat een teveel aan handreikingen
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voor het integratiebeleid de ambtenaren murw maakt. Ook is het essentieel dat er rekening gehouden

wordt met de beleidscyclus waarin gemeenten zich bevinden, willen de desbetreffende gemeenten iets

hebben aan de themabijeenkomsten.

Over de bruikbaarheid van de beleidstheorie valt te concluderen dat de beleidstheorie dicht

tegen de praktijk aan zit, door dat ze gebaseerd is op veronderstellingen die voortkomen uit ervaringen

van beleidsmakers. Hierdoor valt er mijns inziens goed mee te werken. De politieke context en de wil

tot samenwerken van de verschillende partijen (Ministerie van VROM, VNG, FORUM en de CMO’s)

bepalen tot slot ook voor een groot deel de reikwijdte van de beleidstheorie.

Kortom: de beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid kan de uitvoering van het beleid

ondersteunen als:

- Er rekening gehouden wordt met het tijdstip van de beleidscyclus waarin gemeenten zich

bevinden, omdat deze bepalend is voor of gemeenten iets hebben aan het gemeenschappelijk

integratiebeleid.

- Ervoor wordt gezorgd dat het gemeenschappelijk integratiebeleid uniek blijft qua inhoud,

anders worden beleidsmedewerkers murw van alle handreikingen voor het integratiebeleid die

er op de markt zijn en komen ze vervolgens niet opdagen bij de themabijeenkomsten.

- De beleidstheorie gezien wordt in het licht van politieke verhoudingen. De politieke

samenstelling van het college van B&W in een gemeente is namelijk bepalend voor de

prioriteiten die de wethouder heeft ten aanzien van de beleidvoering.

- Voor bovenstaande punten is het van belang dat alle partijen, het ministerie van VROM, de

VNG, FORUM en de CMO’s, ten tijde van de uitvoering van het beleid blijven samenwerken.

Met name de VNG kan een belangrijke stempel drukken op het welslagen van de uitvoering

van het gemeenschappelijk integratiebeleid.

6.2 Aanbevelingen

Tussentijdse evaluatie van de uitvoering

Uit de reconstructie van de beleidstheorie is gebleken dat er over de uitvoering van het beleid

bedenkingen zijn. De ambities van het Rijk worden erg hoog ingeschat. Een aantal experts hebben

aangegeven niet zeker te weten of er een hoge opkomst van de themabijeenkomsten gegarandeerd kan

worden. Het is daarom aanbevelingswaardig een tussentijdse evaluatie uit te voeren na de eerste 10

bijeenkomsten in september. Daarin is het verstandig vooral de nadruk te leggen op het effect van de

verschillende middelen van de uitvoering. Wanneer blijkt dat bijvoorbeeld de themabijeenkomsten

niet goed bezocht worden, kan daar een oplossing voor worden gevonden voordat de andere 46

bijeenkomsten plaatsvinden.
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Doel van de uitvoering helderder

Uit de resultaten van de reconstructie van de beleidstheorie is gebleken dat een aantal experts niet

geheel op de hoogte zijn van het doel van het beleidskader. De beleidsvisie is wel duidelijk voor hen,

maar de inhoud van de uitvoering van het beleid niet. De directie Inburgering & Integratie van VROM

doet er daarnaast goed aan helder aan te geven waar het beleidskader ‘Datgene wat ons bindt’ zich op

richt. Is ‘Datgene wat ons bindt’ alleen gericht op het scheppen van een kader met de acht

belangrijkste integratieterreinen en dat meegeven aan gemeenten of is het ook de bedoeling dat het

kader ook op lokaal niveau uitgevoerd wordt? Het zou zinvol zijn om de gemeenteambtenaren uit de

werkgroep hier voorafgaand aan de themabijeenkomsten over in te lichten, zodat zij weten hoe hun

bijdrage aan de visieontwikkeling van het beleid er concreet in de praktijk uit gaat zien. De

gemeenteambtenaren moeten het gemeenschappelijk integratiebeleid immers doorgeven aan hun

omgeving en daarvoor is het goed te weten wat het doel is van de uitvoering van het

gemeenschappelijk integratiebeleid.

Samenwerking

Vanwege de grote taak die FORUM heeft in de uitvoering, is het aanbevelingswaardig dat er naast

FORUM nog een instituut zoals het Nicis verbonden is aan de uitvoering van het gemeenschappelijk

integratiebeleid. Waar FORUM vooral gespecialiseerd is in het bereiken van doelgroepen en het

concreet adviseren van gemeenten over het integratiebeleid, is Nicis vooral gespecialiseerd in

wetenschappelijk onderzoek naar stedelijke vraagstukken die het integratieproces raken

(www.nicis.nl). Het zou goed zijn de werkdruk te verdelen over deze twee organisaties, zodat zij

kunnen zorgen voor de inhoudelijke, professionele sprekers. De CMO’s zijn daarnaast ook betrokken

bij de uitvoering, maar kunnen zich mijns inziens meer gaan richten op het faciliteren van de

themabijeenkomsten en minder op de inhoud van de bijeenkomsten. FORUM is daarnaast een

organisatie met 100 werknemers, waarvan er elf mensen bij het Servicecentrum Integratie werken. Het

is daarom onrealistisch te denken dat het SI per thema zeven bijeenkomsten (7x8=56) inhoudelijk gaat

organiseren de komende jaren, naast het bestaande werkplan dat FORUM heeft opgesteld voor 2009.

Aangezien de vertegenwoordiger van FORUM in deze scriptie heeft aangegeven dat FORUM zowel

kennis ontwikkelt (verschillende programma’s binnen FORUM) als kennis uitzet in de praktijk (de

taak van het Servicecentrum Integratie) en geen van deze taken de komende tijd gaat uitbesteden, is

het aangaan van een samenwerking onvermijdelijk.

Inzet van bestaande middelen

Daarnaast is uit de scriptie gebleken dat veel gemeenteambtenaren het niet prettig vinden

geconfronteerd te worden met veel verschillende handreikingen voor het inrichten van het

integratiebeleid. Om te voorkomen dat een handreiking als deze negatief wordt ontvangen, is het

raadzaam om vooral gebruik te maken van bestaande middelen. Zo kan de website, die opgezet en
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gecoördineerd wordt door FORUM, ondergebracht worden bij de bestaande website van het

Servicecentrum Integratie. Deze site heeft als doel gemeenteambtenaren op de hoogte te houden van

nieuwe ontwikkelingen in het lokaal integratiebeleid. Het doel van het gemeenschappelijk

integratiebeleid is de samenwerking tussen het Rijk en gemeenten te verbeteren en sluit dus goed aan

bij het doel van de website van het Servicecentrum Integratie. Mocht dit qua capaciteit niet mogelijk

zijn, dan is het verstandig om de website van het gemeenschappelijk integratiebeleid onder te brengen

bij de bestaande website van het Ministerie van VROM. Aangezien het Ministerie van VROM in het

beleid een centrale rol vervult, is het goed als de website voor het gemeenschappelijk integratiebeleid

ook centraal geregeld is.

In het kader van het effectief inzetten van instrumenten, is het tevens raadzaam voor FORUM

een deel van de uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid aan het werkplan voor 2009 toe

te voegen. Wanneer de taken van de uitvoering voor FORUM als het organiseren van

themabijeenkomsten, het ontwikkelen en onderhouden van een website en het bemensen van een help

desk onderdeel uitmaken van het werkplan voor 2009, zal het gemeenschappelijk integratiebeleid

ingebed raken binnen de bestaande werkstructuur van FORUM wat uiteindelijk de uitvoering ten

goede zal komen.
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7. Discussie

In de discussie zal de verwachte validiteit en betrouwbaarheid van het onderzoek worden beschreven.

7.1 De validiteit van het onderzoek

De validiteit van wetenschappelijk onderzoek heeft te maken met de geldigheid van de uitspraken die

gedaan worden op basis van de onderzoeksresultaten. Er wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen

interne validiteit en externe validiteit. Interne validiteit houdt in dat alles dat binnen het onderzoek

plaatsvindt op een geldige manier gebeurt. Dat betekent dat uitspraken over bijvoorbeeld de

dataverzameling geen systematische fouten bevatten. Een systematische fout is bijvoorbeeld dat er in

een vragenlijst voor een interview consequent een verkeerde definitie van een begrip wordt

gehanteerd, waardoor de onderzoeksgegevens vertekend kunnen worden. Interne validiteit kan ook

betrekking hebben op de selectie van de onderzoekseenheden, de populatievaliditeit genoemd (’t Hart,

Van Dijk, De Goede, Jansen en Teunissen, 1998). In het onderzoek stond de reconstructie van de

beleidstheorie van het gemeenschappelijk integratiebeleid centraal. Om de beleidstheorie goed weer te

kunnen geven, is het van belang dat de onderzoekseenheden representatief zijn. In het onderzoek zijn

elf interviews afgenomen onder drie verschillende organisaties: Directie Inburgering & Integratie

VROM, FORUM en tien gemeenten. Bij de ontwikkeling van de visie van het gemeenschappelijk

integratiebeleid zijn deze drie partijen en een vierde partij, de VNG, betrokken. De VNG heeft zich in

de loop van het beleidsproces afzijdig opgesteld. Mede daardoor maakt zij geen onderdeel uit van de

onderzoekspopulatie. De populatievaliditeit kan als voldoende worden beschouwd, omdat drie van de

vier partijen vertegenwoordigd zijn in de selectie van de onderzoekseenheden.

Interne validiteit houdt ook de validiteit van de variabelen in. Het gaat hier om de vraag: Zijn

de onderdelen van de beleidstheorie op een juiste manier gemeten? De validiteit van de variabelen kan

betrekking hebben op de inhoud (inhoudsvaliditeit), de gebruikte dataverzamelingsmethoden

(convergente validiteit) en de gehanteerde begrippen (construct- of begripsvaliditeit).

Wat betreft de inhoudsvaliditeit kan gemeld worden dat er geen vooronderzoek is verricht om

de inhoud van het onderzoek meer valide maken. Er is in hoofdstuk 3 wel uitgebreid aandacht besteed

aan de definitie van het begrip beleidstheorie. Dit proces besloeg slechts de raadpleging van

verschillende literatuurbronnen om het begrip zo goed mogelijk te kunnen afbakenen en kan daarom

niet als een vooronderzoek beschouwd worden. Hier komt namelijk meer bij kijken, namelijk het

raadplegen van deskundigen voorafgaand aan het onderzoek (’t Hart et al., 1998). De definitie van het

begrip beleidstheorie is gebaseerd op theorieën van verschillende wetenschappers uit de

beleidswetenschap, waaronder Hoogerwerf (1984) en Weiss (1998). Aan de hand van het

gedachtegoed van deze wetenschappers is het begrip beleidstheorie geoperationaliseerd en opgenomen

in de vragenlijst voor de expertinterviews. Daarnaast is de argumentatieanalyse van Toulmin (1958)
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gebruikt tijdens de data-analyse, om nuances aan te brengen in de stellingen die geformuleerd zijn op

basis van de data. De begripsvaliditeit is hiermee verhoogd.

De convergente validiteit heeft te maken met de kans op vertroebeling van de

onderzoeksresultaten door sociaal wenselijke antwoorden van de onderzoekseenheden. In het

onderzoek is rekening gehouden met de achtergrond van de experts en hun belangen bij het beleid.

Door gebruik van meerdere dataverzamelingsmethoden (triangulatie) is geprobeerd de sociale

wenselijkheid te verkleinen. De drie methoden (interview, gebruik van bestaand materiaal en

participerende observatie) dienen uiteindelijk resultaten op te leveren die met elkaar convergeren (’t

Hart et al., 1998). De convergente validiteit is met behulp van drie convergerende

dataverzamelingsmethoden verhoogd. Daarnaast is er gebruik gemaakt van een tussentijdse

terugkoppeling van de resultaten, waarmee de interne validiteit tevens is verhoogd.

Naast de interne validiteit, is de externe validiteit ook belangrijk in wetenschappelijk

onderzoek. De externe validiteit betreft de geldigheid van de uitspraken in het onderzoek in andere

omstandigheden, maar met dezelfde onderzoekseenheden (’t Hart et al., 1998). Het gaat om de vraag:

Zijn de onderzoeksresultaten generaliseerbaar? In het onderzoek is de beleidstheorie van het

gemeenschappelijk integratiebeleid gereconstrueerd. Omdat het gaat om een beleidstheorie, die naast

de beleidsvisie ook een deel van de uitvoering betreft, is deze moeilijk te generaliseren. Daarnaast is

het gemeenschappelijk integratiebeleid tamelijk uniek, omdat niet eerder zo’n nadrukkelijke

samenwerking tussen de rijksoverheid en gemeenten op het integratiebeleid werd beoogd. Eerder werd

er beleid ontwikkeld door de rijksoverheid en werd dit ‘over de schutting gegooid’ naar gemeenten,

maar vond er nauwelijks inbedding van het beleid in de bestaande gemeentelijke structuur plaats

(Bron: expertinterviews). De externe validiteit in het onderzoek kan om deze redenen matig worden

bevonden.

7.2. De betrouwbaarheid van het onderzoek

De validiteit van het onderzoek heeft betrekking op de vraag of de onderzoeksresultaten wel de

werkelijkheid dekken (’t Hart et al., 1998). De betrouwbaarheid van onderzoek gaat echter in op de

vraag of de onderzoeksresultaten niet gebaseerd zijn op toevalstreffers.

De betrouwbaarheid van wetenschappelijk onderzoek kan verhoogd worden, door het al eerder

genoemde gebruik van meerdere dataverzamelingsmethoden. Er zijn in de eerste plaats elf experts

geïnterviewd, die hun deskundigheid op het terrein van het integratiebeleid hebben laten zien. Dit zijn

voldoende experts, samen met de onderzoekseenheden uit de andere twee methoden, om uitspraken te

kunnen doen over de beleidstheorie. De betrouwbaarheid van het onderzoek is daarnaast verhoogd

door de interviews op te nemen middels een voicerecorder. Hierdoor is het achteraf controleren van de

data mogelijk gemaakt. Na de data-analyse is de beleidstheorie voorgelegd aan de experts, waardoor er

gereflecteerd is op de reeds gereconstrueerde beleidstheorie.
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Het verzamelen van de gegevens, het analyseren van de gegevens en daaruit een beleidstheorie

reconstrueren, is grotendeels door één persoon gebeurd. De betrouwbaarheid van het onderzoek is op

dit punt tekort geschoten. Het inzetten van meerdere waarnemers tijdens de observaties zou de

betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen verhogen. Bij twee van de zes observaties zijn er

aantekeningen gemaakt door een tweede persoon. Ook het interviewen van mensen uit het veld zoals

leden van de Centra voor Maatschappelijke Ontwikkeling die nauw betrokken zijn bij de uitvoering

van het beleid, zou de betrouwbaarheid van het onderzoek kunnen verhogen. Nu belicht de

beleidstheorie slechts de visie van de beleidsmakers en kunnen mogelijke negatieve neveneffecten van

het beleid over het hoofd gezien worden. Het kenmerk van een beleidstheorie is dat deze de

verwachtingen weergeeft zoals deze door de beleidsmakers worden ervaren. Het is dus een subjectieve

aangelegenheid, waardoor niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat de beleidstheorie die

gereconstrueerd is, de theorie is van waaruit de beleidsmakers werken. Vanwege deze subjectiviteit

zijn de gegevens uit de expertinterviews lastig te formuleren in veronderstellingen die de finale,

causale en normatieve relaties weergeven. Bovendien kunnen de beleidsmakers sociaalwenselijke

antwoorden geven waardoor er beperkingen van het materiaal zijn ontstaan.

Om de betrouwbaarheid van het onderzoek op deze punten te kunnen waarborgen, zijn de

gegevens zo letterlijk mogelijk vertaald naar de veronderstellingen. De betrouwbaarheid van het

onderzoek wordt tot slot verhoogd door het feit dat de beleidsmakers veel expertise op het terrein van

integratie hebben opgebouwd, waardoor de resultaten uit de interviews als betrouwbaar kunnen

worden aangemerkt.

7.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek

Aangezien de reconstructie van het gemeenschappelijk integratiebeleid alleen betrekking heeft op de

visie van beleidsmakers is het zinvol om ook provinciale welzijnsinstellingen (CMO’s) mee te nemen

in vervolgonderzoek. Op die manier kunnen er eventuele gebreken in de uitvoering aan het licht

gebracht worden. Naast het betrekken van de CMO’s, kan er in vervolgonderzoek ook een

beleidstheorie gereconstrueerd worden waarin VNG onderdeel uitmaakt van de onderzoekspopulatie.
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8. Reflectie

Als onderzoeker verwacht ik dat het gemeenschappelijk integratiebeleid een goede poging is het Rijk

en gemeenten dichter bij elkaar te brengen. Alleen is het krijgen van het juiste effect: een verbeterde

samenwerking op het integratiebeleid tussen het Rijk en gemeenten pas bereikt als alle gemeenten in

Nederland zich committeren aan het document ‘Datgene wat ons bindt’. De opkomst van de

themabijeenkomsten is daarom essentieel voor het kunnen uitwisselen van ideeën en dus voor een

verbetering van de samenwerking.

Bovendien verwacht de directie van Inburgering en Integratie van VROM dat alle organisaties

die betrokken zijn bij de uitvoering goed met elkaar gaan samenwerken. Het is de vraag of dat

aangenomen kan worden, omdat met name de CMO’s en FORUM zich de afgelopen jaren beide

hebben beziggehouden het uitvoeren van het integratiebeleid op lokaal niveau en daardoor vaak in

‘dezelfde vijver zaten te vissen’. Aangezien het mij aannemelijk lijkt dat beide organisaties in het licht

van de individualiseringstendens ook hun eigen belangen willen behartigen, kan het tussen de CMO’s

en FORUM botsen waardoor een samenwerking niet gemakkelijk zal ontstaan.

De benadering van het integratieproces die in het gemeenschappelijk integratiebeleid wordt

gehanteerd, is vanuit sociologisch oogpunt realistisch. Maatschappelijke integratie is in mijn optiek

een belangrijke voorwaarde voor integratie in de sociale en culturele kring. Het bevorderen van

contact tussen allochtonen en autochtonen is daarnaast een mooi streven, om de maatschappelijke

integratie te bevorderen. In de Nederlandse, multiculturele samenleving zijn allochtonen en

autochtonen minder met elkaar verbonden door instituties als kerken bijvoorbeeld. Hierdoor hebben

sociale verbanden tussen mensen ook andere vormen aangenomen. De overgang van een Gemeinschaft

(gemeenschap) naar een Gesellschaft (maatschappij) illustreert deze verandering (Weber, 1922: 21, in:

Van Hoof en Ruysseveldt, 1996). In een Gemeinschaft domineert het gevoel van mensen om met

anderen op te trekken vanuit loyaliteit en solidariteit, in tegenstelling tot een Gesellschaft waarin

mensen meer vanuit economische belangen met anderen op willen trekken. Het willen bevorderen van

de participatie tussen allochtonen en autochtonen veronderstelt een samenleving waarin burgers

handelen vanuit het idee van een Gemeinschaft. Hiervoor is het nodig dat er gevoelens van loyaliteit

en solidariteit tussen beide groepen aanwezig zijn. De middelen die in de beleidstheorie van het

gemeenschappelijk integratiebeleid worden besproken om de participatie tussen allochtonen en

autochtonen te bevorderen (het creëren van meer openheid naar elkaar toe, relativering van verschillen

en het bespreken van vooroordelen over elkaar) komen overeen met het idee van een Gemeinschaft.

Bezien vanuit de groeiende individualisering van de Nederlandse samenleving, is het echter de

vraag of het gemeenschappelijk integratiebeleid bij kan dragen aan het stimuleren van de participatie

tussen allochtonen en autochtonen. De bestuurskundige Frissen (in: Scheffer, 2007) voegt hier aan toe

dat het stimuleren van samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen door de overheid een

achterhaald streven is. Het besef dat we als Nederlanders de beheersing van de samenleving verloren
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hebben, hoeft nog geen vrijbrief te zijn voor het willen vastklampen aan rituelen en tradities.

Aangezien Nederland een multiculturele samenleving is, is het volgens Frissen beter om iedere groep

het zijne te laten doen, in plaats van bepaalde morele en culturele voorkeuren van de Nederlandse

overheid op te dringen aan burgers vanuit de idee van een maakbare samenleving. Hij stelt dan ook

voor om niet te streven naar maatschappelijke samenhang, maar te zoeken naar een

verantwoordelijkheid voor de verandering van instituties als het gezin, school en werk die het

integratieproces met zich mee heeft gebracht. Het gemeenschappelijk integratiebeleid is er ook op

gericht allochtonen en autochtonen te laten zoeken naar hetgeen hen met elkaar verbindt. Het beste om

dat te bereiken is door confrontatie in het publieke debat. Hiervoor is het volgens ‘Datgene wat ons

bindt’ noodzakelijk dat er openheid naar elkaar toe is en dat verschillen gerelativeerd worden. Het

relativeren van verschillen leidt in mijn optiek niet tot een scherp debat, dat nodig is om te komen tot

een vorm van gemeenschappelijkheid. De socioloog Simmel onderschrijft het positieve effect van

conflict in een samenleving (Scheffer, 2007). Conflict creëert volgens hem een kans om op een

bewuste manier om te gaan met verschillen en ‘geeft vitaliteit en wederkerigheid aan omstandigheden

waaraan we ons zonder zulke correcties tegen elke prijs zouden willen onttrekken’ (Scheffer, 2007:

439). Het is dus naar mijn idee goed om allochtonen en autochtonen met elkaar in discussie te laten

gaan, zodat het aangaan van een conflict in het publieke debat kan bijdragen aan een ‘wij’-gevoel

onder iedereen die deel uitmaakt van ‘het land van aankomst’.

Het gemeenschappelijk integratiebeleid bevat in dit opzicht een goede kern. Het

integratieproces blijft echter een proces van lange duur, dus de tijd zal uitwijzen of de visie van het

beleid zijn vruchten heeft kunnen afwerpen. Daarnaast is de werkelijkheid altijd weerbarstiger en zal

de maatschappelijke context ook voor een groot deel het effect van het gemeenschappelijk

integratiebeleid bepalen.
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Bijlage I Vragenlijst expertinterviews

Doel:

- Diagrammen maken van finale, causale en normatieve veronderstellingen.

- Diagram maken van gehele beleidstheorie.

 Introductie

Ik ben Susan Meenhuis en ben momenteel student van de Master Vraagstukken van Beleid en

Organisatie aan de Universiteit Utrecht. In het kader van deze studie loop ik stage bij het

Servicecentrum Integratie van FORUM en doe ik onderzoek naar het gemeenschappelijk

integratiebeleid. Ik vraag me af wat de beleidstheorie is achter het gemeenschappelijk integratiebeleid

en hoe deze de uitvoering van het gemeenschappelijk integratiebeleid kan ondersteunen.

Het interview zal ongeveer een half uur in beslag nemen. Om dit interview goed te kunnen verwerken

wil ik graag het gesprek opnemen met een voicerecorder. Ik zal er voor zorgen dat het gesprek

zorgvuldig zal worden gebruikt en na het onderzoek zal worden gewist. Heeft u hier bezwaar tegen?

Heeft u op dit moment nog vragen?

Dan wil ik nu graag beginnen met het interview.

- Naam

- Leeftijd

- Opleidingsniveau

- Functie

- Aard en omvang van werk

 Algemeen

- Wat vindt u over het algemeen van het gemeenschappelijk integratiebeleid?

(probleem?)

- Kunt u globaal aangeven waarom er is gekozen voor het gemeenschappelijk

integratiebeleid? (normatief)

 Causale relaties

Indien er een probleem gedefinieerd wordt door respondent:

- Hoe denkt u dat de inhoud van het beleid concreet bijdraagt aan de oplossing van dit

probleem? (oorzaak)

- Welke gevolgen zal dit beleid volgens u hebben? (gevolgen)

- Zijn er negatieve effecten te verwachten met betrekking tot dit beleid? (gevolgen)
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- Hoe kunnen deze eventueel vermeden worden?

- Wat zijn de succesfactoren van dit beleid?

- Vindt u deze aanvaardbaar? (normatief element)

 Finale relaties

- Wat denkt u met de uitvoering uiteindelijk te bewerkstelligen? (doel)

- Vindt u deze aanvaardbaar? (normatief element)

- Hoe denkt deze doelstellingen te kunnen bereiken? (middel)

- Waarom is er gekozen voor deze interventies? (normatief)

- Acht u deze middelen realiseerbaar?

- Vindt u deze aanvaardbaar? (normatief element)

 Afsluiting

- Heeft het idee alles te hebben verteld wat u wilt vertellen?

- Wilt u nog iets kwijt?

- Heeft u nog vragen?

- Zou ik u nog kunnen benaderen voor een terugkoppeling in week 22? Ik zou graag

dan de beleidstheorie aan u willen voorleggen, zoals ik deze gereconstrueerd heb aan

de hand van de onderzoeksdata.

Heel hartelijk bedankt voor dit interview. Ik ga de antwoorden verwerken in mijn onderzoek.
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Bijlage II Vragenlijst terugkoppeling

Doel:

De validiteit van de beleidstheorie verhogen om uiteindelijk te kunnen vaststellen hoe de

beleidstheorie de uitvoering van het beleid kan ondersteunen.

Logische consistentie

- Zijn de veronderstellingen in de beleidstheorie goed geformuleerd?

- Zijn de veronderstellingen logisch afgeleid van het beleid? (onderlinge verhouding

van Datum, Backing en Conclusion, Toulmin 1958)

- Is het causale gedeelte in de veronderstellingen helder? Dus, hoe bepaalde situaties tot

bepaalde uitkomsten leiden? (Warrant, Toulmin 1958)

De empirische inhoud

- Zijn de veronderstellingen gebaseerd op wetenschappelijke literatuur? (Backing,

Toulmin 1958)

- Is met name de verwachte effectiviteit van het beleid gebaseerd op dergelijke

literatuur?

Reikwijdte van de beleidstheorie

- Hoe denkt u de veronderstellingen te beïnvloeden of te sturen door beleid?

- Kunnen er nuances aangebracht worden in de veronderstellingen? (Modal Qualifiers,

Toulmin 1958)

- Zijn er omstandigheden te benoemen waarin de veronderstellingen niet opgaan?

(Rebuttal, Toulmin 1958)

- Hoe ziet u ten slotte de samenwerking tussen de gemeenten en het Rijk als het gaat

om de uitvoering van dit beleid? (verwachtingen ten aanzien van werking van beleid)

- Positief/ negatief? Waarom?
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Bijlage III Uitrol gemeenschappelijke integratieagenda

FORUM/ DI&I, maart 2008

De gemeenschappelijke integratieagenda
Zowel vanuit het rijk als vanuit de gemeenten is er behoefte aan een betere afstemming van het lokale
en het landelijke integratiebeleid en aan een inhoudelijk houvast voor de vormgeving van dit beleid.
Weliswaar zijn gemeenten en rijk autonoom in hun beleidskeuzes, maar om tot de beste resultaten te
komen is het van belang dat de rijksoverheid en de gemeenten vanuit een zelfde inhoudelijk kader
werken en activiteiten op elkaar afstemmen. Daardoor wordt het overheidsbeleid voor de burger meer
consistent.

Op initiatief van de directie Inburgering en Integratie (I&I) van het ministerie van VROM is hiertoe in
2007 een werkgroep gevormd van 10 gemeenteambtenaren, een vertegenwoordiger van de VNG, een
vertegenwoordiger van FORUM en drie rijksambtenaren van de directie I&I. Zij hebben met elkaar in
vijf bijeenkomsten vorm gegeven aan de gemeenschappelijke integratieagenda. Het bevat een
gedeelde visie op de hoofdlijnen van het integratiebeleid en een overzicht van 8 beleidsterreinen4

waarin die gemeenschappelijke ambitie is uitgewerkt in concrete acties. Gemeenten en rijk kunnen het
als handreiking gebruiken bij de ontwikkeling van beleidskeuzes op de eigen maat. Dit beleidskader
richt zich op gemeenten en rijk als de ‘uiteinden’ van de overheid. Op rijksniveau wordt het politieke
kader geformuleerd, op gemeentelijk niveau vindt de daadwerkelijke integratie plaats in buurten,
scholen, arbeidsplaatsen, sportlocaties, enzovoorts.

De gemeenschappelijke integratieagenda is een levend document. Het is niet af, maar ontwikkelt zich
door op basis van nieuwe inzichten, politieke prioriteiten, gebleken feitelijke behoeften. De werkgroep
komt daartoe regelmatig bij elkaar om de agenda door te lichten en te actualiseren, en betrekt daarbij
de inzichten uit de themabijeenkomsten (zie onder). Eventueel voegt de werkgroep nieuwe
onderwerpen aan de reeks van acht toe of laat onderwerpen vallen.

De organisatorische structuur
Het kernpunt van de organisatorische structuur is eerdergenoemde werkgroep. Deze komt enkele
malen per jaar bijeen. Het secretariaat van de werkgroep wordt gevoerd door het rijk: Directie
Inburgering en Integratie van Ministerie VROM. Omdat rijk en gemeenten belang hechten aan de
feitelijke inbedding van de gemeenschappelijke agenda in alle gemeenten, heeft het rijk aan FORUM
opdracht gegeven de uitrol van het onderwerp landelijk te coördineren.
Dit houdt in:

 het organiseren van themabijeenkomsten;
 het ontwikkelen en onderhouden van een website;
 het bemensen van een help desk en het adviseren van gemeenten;
 coördinatie.

Een belangrijk onderdeel van de uitrol vormen de thematische bijeenkomsten die op regionaal niveau
belegd zullen worden. Nederland is daartoe verdeeld in zeven regio’s en in elke regio vinden in
beginsel bijeenkomsten plaats op de acht thema’s. Voor dit element hebben rijk en FORUM de
provincies en de regionale steunfuncties benaderd met het verzoek deze bijeenkomsten te organiseren.
Provincie en steunfuncties nemen ook zelf aan deze bijeenkomsten deel, wat het mogelijk maakt de
gemeenschappelijke agenda naar de provinciale/regionale schaal te interpreteren en afspraken te
maken met gemeenten en andere partijen wie wat doet. Indien relevant kunnen daar ook
provinciale/regionale samenwerkingsprojecten uit voortvloeien.

4 De acht onderwerpen zijn: inburgering, onderwijs, werk, wonen, sociale integratie, actief burgerschap,
emancipatie en participatie van allochtone vrouwen en veiligheid.
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De themabijeenkomsten
Over een periode van drie jaar worden er 48 themabijeenkomsten georganiseerd. De thema’s worden
gekozen uit de gemeenschappelijke integratieagenda, te beginnen met het onderwerp emancipatie. De
inhoudelijke invulling van het programma gebeurt in samenspraak met de volgende partners: relevante
steunfuncties/CMO’s, provincies, VROM en FORUM.
De logistieke organisatie is in handen van FORUM in samenspraak met de relevante provincie en/of
de regionale steunfunctie. Aan de instelling die deze logistieke organisatie feitelijk uitvoert, staat een
rijkssubsidie ter beschikking van maximaal € 5.000 per bijeenkomst. Deze organisatie krijgt hierdoor
een directe subsidierelatie met het rijk. Hiervoor regelt de instelling alle relevante logistieke zaken
(zaalhuur, uitnodigingen, publiciteit, catering, verslaglegging), nodigt zij relevante sprekers uit en past
het agendaonderwerp eventueel aan de provinciale/regionale context. De instelling werkt in de
organisatie nauw samen met FORUM die o.a. een format zal aanleveren voor de uitnodiging en het
verslag zal verzorgen. Meer details staan in de wie-doet-wat matrix.

Website
FORUM zal voor de uitrol een landelijke website starten en beheren. Op de website staat feitelijke
informatie over de voortgang van de uitrol (agenda’s, verslagen), vragen en antwoorden (FAQ),
inhoudelijke- en contactinformatie.

Helpdesk en advisering gemeenten
Het Servicecentrum Integratie van FORUM stelt de bestaande telefonische helpdesk voor gemeenten
ook open voor vagen van gemeenten over het gemeenschappelijke integratiekader. Voor de
beantwoording van de vragen overlegt FORUM met relevante partners, zoals de regionale/provinciale
steunfuncties, gemeenten met ervaring op het onderwerp en het rijk. FORUM zal op basis van die
afspraken vragen doorverwijzen of zelf afhandelen.

Coördinatie
Om als spin in het web te kunnen fungeren is er een aanspreekpunt nodig. Deze persoon coördineert
de bijeenkomsten, regelt dat de informatie op de website komt en regelt een goede afhandeling van
vragen en doet verslag aan het Ministerie over het verloop van de uitrol. Vanuit FORUM is dit Eke
Gerritsma, beleidsmedewerker FORUM.

Evaluatie
Medio 2008 bezien FORUM en I&I of dit model werkt en passen het zo nodig aan. Hierbij betrekken
FORUM en I&I de inzichten die uit de themabijeenkomsten zijn gekomen en het advies van de
werkgroep.

Rolverdeling
Driehoek: Rijk – FORUM – Steunfuncties/Provincies

Vanuit het Rijk is er een financiële relatie met FORUM en met de provincie/steunfuncties.
Tussen FORUM en de steunfuncties/provincie is er een organisatorische relatie.
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WIE-DOET-WAT MATRIX

Taken FORUM Provincie/
Steunfunctie/CMO

VROM Werkgroep

Thema
bijeenkomsten

*Samen met CMO’s
inhoudelijke aanvulling op
inhoud programma
*Regelen sprekers
*Betrekken gemeenten bij
programma
*Blauwdruk uitnodiging
*Verslaglegging
*Congresmap

*Samen met FORUM
inhoudelijke aanvulling
op maat van provincie/
regio
*Vergaderfaciliteit
*Catering
*Werven van

deelnemers
*Versturen verslag
*Regionale sprekers
*Afstemming
provincie/steunfunctie

(wie doet wat)

*Inhoudelijke
invulling

*Globale planning
bijeenkomsten

*Leden nemen deel
aan de
themabijeenkomsten
in eigen
provincie/regio

Website *Deel van SI-website
beschikbaar
(eventueel interactief
platform ambtenaren op de
website.)

*Inhoud plaatsen en
actualiseren.

*Leveren van info
voor website
*Promoten in de regio

*Bijdrage rijk
aanleveren

Helpdesk *Maakt infrastructuur
helpdesk SI bruikbaar voor

gemeenschappelijke
agenda.

*Adviseert gemeenten
inhoudelijk op basis van
aanwezige kennis en
methodieken of verwijst
door naar regionale
partners, indien vraag niet
beantwoord kan worden.
*Coördineert welke
Vraag waar behandeld kan
worden en maakt deze
informatie kenbaar via o.a.
website.

*Adviseren van
gemeenten

Coördinatie *Coördineren en trekken
van bijeenkomsten.

*Regelt dat info op
website komt.

*Regelt goede
afhandeling vragen.
*Doet verslag aan
ministerie over verloop
uitrol.
*Rapporteert inhoudelijk,
organisatorisch en
financieel aan Ministerie.

*In samenwerking
met FORUM

coördineren en trekken
van bijeenkomsten.
*Regelt goede
afhandeling vragen en
indien nodig uitvoering
van projecten.
*Rapporteert
inhoudelijk aan FORUM
en Ministerie
*Rapporteert
organisatorisch en
financieel aan
Ministerie.

*Politieke
verantwoording op
provinciaal/regionaal
niveau.

*Algehele regie
* Contactpunt voor
alle betrokken partijen.
*Politieke
verantwoording op
rijksniveau

*Werkgroep komt
2x per jaar samen
om
gemeenschappelijke
agenda te
actualiseren en
vraagpunten te
bespreken.
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Bijlage IV Diagrammen ruwe finale, causale en normatieve relaties
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