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Samenvatting nota Integratie en burgerschap

Visie op een multicultureel Enschede

Enschede	is	een	multiculturele	stad;	twintig	procent	van	de	bevolking	is	van	allochtone	afkomst.	

Ook	al	hebben	vele	allochtone	inwoners	de	Nederlandse	nationaliteit,	de	oorspronkelijke	cultuur	is	

zeer	bepalend	voor	het	dagelijkse	leven	en	de	wijze	van	deelname	aan	de	samenleving.	

Enschede	erkent	de	culturele	diversiteit	van	de	bevolking,	respecteert	de	culturele	en	religieuze	

achtergrond	van	burgers	en	draagt	dat	uit.	De	beleving	van	eigen	cultuur,	religie	en	geschiedenis	is	

een	belangrijk	gegeven	en	de	basis	voor	(individuele)	ontwikkeling,	participatie	en	integratie	in	de	

Enschedese	samenleving.	Om	deze	samenleving	vorm	te	geven	is	het	vereist	dat	ieder,	vanuit	zijn	

individuele	achtergrond,	de	beginselen	van	de	Nederlandse	rechtstaat	onderschrijft	en	uitdraagt.

Onder	integratie	verstaan	wij	dat	ieder:

			 	zich	kan	redden	op	het	gebied	van	werk,	wonen,	zorg,	veiligheid,	onderwijs	en	vrije	tijdsbesteding;

			 	participeert	in	de	Enschedese	samenleving:	meedoet	aan	schoolactiviteiten,	betrokken	is	bij	sport	

of	buurtactiviteiten,	etc.;

			 	zich	thuis	voelt	in	de	Enschedese	samenleving;

			 	dat	er	bij	de	participatie	in	de	samenleving	geen	onderscheid	is	tussen	autochtone	bewoners	en	

bewoners	met	een	allochtone	achtergrond.

Kortom,	dat	iedere	burger	volwaardig	participeert	in	de	Enschedese	samenleving	en	vanuit	zijn	eigen	

culturele	achtergrond	zich	Enschedeër	voelt	en	de	Enschedese	samenleving	vorm	geeft.	Dit	vraagt	

eigen	verantwoordelijkheid	en	initiatief	van	de	burger	maar	ook	van	maatschappelijke	organisaties	

en	de	overheid.		

Elke	Enschedeër	moet	zo	goed	mogelijk	toegerust	zijn	om	maatschappelijke	deelname	mogelijk	te	

maken.	Dit	betekent:	de	Nederlandse	taal	kunnen	spreken,	goed	opgeleid	zijn	om	actief	aan	de	

arbeidsmarkt	deel	te	kunnen	nemen,	kennis	te	hebben	van	de	Nederlandse	samenleving,	normen,	

waarden	en	gebruiken.	De	diensten	van	maatschappelijke	organisaties	en	overheid	moeten	

herkenbaar	en	toegankelijk	voor	alle	burgers	zijn.	Dit	betekent	dat	zij	intercultureel	moeten	zijn,	hun	

medewerkers	moeten	over	vaardigheden	beschikken	om	ook	nieuwe	burgers	van	dienst	te	kunnen	

zijn,	hun	aanbod	moet	voor	burgers	met	verschillende	culturele	achtergronden	geschikt	zijn.	

Deze	gedeelde	verantwoordelijkheid	van	burgers,	maatschappelijke	organisaties	en	overheid	gaat	uit	

van	gedeeld	burgerschap	waarbij	de	Nederlandse	grondwet,	wet-	en	regelgeving,	waarden	en	

normen	leidend	zijn.

De	meeste	burgers	van	allochtone	afkomst	hebben	hun	draai	in	de	Enschedese	samenleving	

gevonden.	Zij	werken	en	zijn	actief	binnen	organisaties	en	in	de	buurt	waarin	zij	wonen.	Toch	lukt	

het	nog	te	veel	burgers	van	allochtone	afkomst	niet	om	volwaardig	in	de	samenleving	te	

participeren.	Verhoudingsgewijs	te	veel	burgers	van	allochtone	afkomst	zijn	laaggeschoold,	werkloos	

en	hebben	lage	inkomens.	Dit	heeft	negatieve	gevolgen	voor	hun	maatschappelijke	positie	en	voor	

die	van	hun	kinderen.	Kinderen	met	een	allochtone	achtergrond	maken	vaker	dan	autochtone	

kinderen	hun	school	niet	af	of	volgen	een	lager	onderwijsniveau	dan	ze	aan	zouden	kunnen.
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Maatschappelijke	organisaties	hebben	zich	aangepast	aan	het	feit	dat	de	burgers	van	Enschede	niet	

langer	alleen	uit	Nederland	afkomstig	zijn	maar	uit	vele	landen.	In	toenemende	mate	hebben	zij	

medewerkers	met	een	allochtone	achtergrond	in	dienst	en	bieden	zij	diensten	aan	die	aansluiten	op	

de	vraag	van	alle	burgers.	Maar	het	lukt	niet	elke	maatschappelijke	organisatie	deze	

interculturalisatieslag	te	maken.	Nog	te	vaak	ondervinden	sollicitanten	dat	hun	culturele	

achtergrond	voor	organisaties	een	reden	blijkt	om	ze	niet	aan	te	nemen.	De	klanten	van	de	

maatschappelijke	organisaties	vormen	nog	geen	afspiegeling	van	de	Enschedese	samenleving.

Enschede	accepteert	geen	blijvende	achterstanden	en	burgers	die	niet	participeren	in	de	

samenleving.	De	gemeente	wil	kansen	bieden	en	het	beste	uit	mensen	halen.	De	stad	heeft	de	inzet	

en	het	talent	van	iedereen	nodig	om	als	samenleving	en	stad	te	kunnen	groeien.	Veel	verbeteringen	

komen	vanzelf	tot	stand	in	de	interactie	tussen	burgers	en	organisaties.	Overheidsbeleid	is	niet	altijd	

nodig	of	de	gemeente	kan	volstaan	met	algemeen	beleid	en	ziet	toe	op	het	bereik	van	beleid.	In	een	

aantal	gevallen	zijn	extra	inspanningen	nodig,	ook	van	gemeentezijde,	in	specifiek	beleid.	Dat	beleid	

is	niet	vrijblijvend.	De	gemeente	regisseert,	stimuleert,	faciliteert	of	grijpt	in.	In	deze	nota	geven	wij	

aan	hoe	we	dat	de	komende	jaren	gaan	doen.	

Met	name	sociaal-economisch	succes	is	een	voorspeller	van	geslaagde	integratie	en	volwaardige	

participatie	in	de	samenleving.	Dat	begint	met	een	goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal,	goede	

schoolprestaties	en	opvoedingssituaties	en	het	deelnemen	aan	het	arbeidsproces.	Maar	ook	het	

samenleven	in	buurten	en	wijken,	ouderen	die	zorg	krijgen	die	nodig	is	en	je	veilig	voelen	in	je	buurt	

draagt	bij	aan	een	succesvolle	integratie.	In	het	integratiebeleid	leggen	wij	dan	ook	de	nadruk	op:

			 	taal	en	opvoeden;

			 	wonen;

			 	zorg	en	welzijn;

			 	economie	en	werk;

			 	veiligheid;

			 	integratie	in	de	stadsdelen.

In	de	nota	geven	wij	aan	welke	extra	inspanning	wij	leveren	bovenop	het	reguliere	beleid.	Maar	dat	

niet	alleen.	We	geven	ook	aan	waar	we	een	extra	inspanning	van	de	burger	verwachten	en	van	de	

maatschappelijke	organisaties.	Jaarlijks	zullen	wij,	per	actiepunt	uit	de	nota,	aangeven	waar	we	staan.

Relatie strategische opgaven

De	nota	Integratie	en	burgerschap	is	weliswaar	voorafgaand	aan	de	toekomstvisie	en	de	strategische	

opgaven	opgesteld,	maar	sluit	daar	goed	op	aan.	De	kleurrijke	stad,	de	mondiale	bevolking,	de	vele	

internationale	contacten,	het	Anatolie	festival	en	de	internationale	warenmarkt	sluiten	aan	bij	“Stad	

Enschede”.	De	relatie	met	Enschede	werkt	is	evident	waar	het	gaat	om	de	inzet	tot	verbetering	van	

de	sociaal	economische	positie	van	allochtone	burgers	door	opleiding,	werk	en	ondernemerschap.	

Met	Ons	Enschede	heeft	de	nota	veel	gemeen:	het	belang	van	sociale	cohesie,	een	goed	

opvoedingsklimaat	of	jongerenwerk,	adequate	zorg	en	levendige	wijken.	Voor	alles	sluit	de	nota	aan	

bij	het	centrale	thema	van	de	toekomstvisie:	sociale	stijging.	
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Bestuurlijke inbedding en financiën

Integratiebeleid	is	integraal	beleid.	De	nota	heeft	betrekking	op	meerdere	programma’s	en	valt	onder	

de	bestuurlijke	verantwoordelijkheid	van	het	gehele	college.	De	wethouder	voor	zorg&welzijn,	sport	

en	integratie	heeft	een	coördinerende	taak	en	heeft	de	bevoegdheid	om	de	voortgang	in	de	

programma’s	te	bewaken.	

Bij	de	programmabegroting	is	het	integratiebeleid	opgevoerd	als	sate-pen	die	door	alle	programma’s	

heen	loopt.	De	financiële	middelen	voor	het	uitvoeren	van	de	projecten	maken	dan	ook	onderdeel	

uit	van	de	programma’s.	De	extra	middelen	die	benodigd	zijn	voor	de	uitvoering	van	de	nota	zijn	

begroot	op	c	345.000	voor	2008,	c	255.000	voor	2009	en	c	85.000	voor	2010*.	De	extra	middelen	voor	

het	uitvoeren	van	projecten	zijn	met	name	nodig	voor	het	uitvoeren	van	projecten	op	het	gebied	van	

zorg	en	welzijn.	Het	betreft	hier	specifieke	zorgvragen	van	allochtone	bewoners.	

Benodigde middelen voor de uitvoering van het integratiebeleid

Jeugd en onderwijs

De	investeringen	voor	de	projecten	van	jeugd	en	onderwijs	maken	onderdeel	uit	van	de	

vernieuwingen	die	gaande	zijn	binnen	het	programma	en	zijn	daarin	opgenomen.	De	investeringen	

maken	dan	ook	onderdeel	uit	van	de	algemene	middelen.

Wonen

De	investeringen	van	de	projecten	op	het	gebied	van	wonen	worden	ten	laste	van	de	financiële	

middelen	voor	de	Woonvisie	gebracht.	Voor	het	project	Ruimte	voor	Contact	zijn	aanvullende	

middelen	van	het	ministerie	van	Justitie	verkregen.	De	kosten	voor	het	toepassen	van	het	

Loodsenproject	voor	de	groep	inwoners	die	onder	het	Generaal	Pardon	vallen	worden	ten	laste	van	

de	uitvoeringskosten	van	het	Generaal	Pardon	gebracht.	Voor	het	uitbreiden	van	de	aanpak	naar	

(allochtone)nieuwkomers	in	Enschede	vragen	wij	c	25.000.

Zorg en welzijn

Op	het	gebied	van	zorg	en	welzijn	is	nader	onderzoek	nodig	naar	de	zorgbehoefte	van		allochtone	

ouderen	in	Enschede.	De	brugfunctie	tussen	vraag	en	aanbod	wordt	verder	versterkt	met	de	

consultatiefunctie	voor	allochtone	ouderen	bij	het	zorgloket.	De	verwachting	is	dat	de	functie	

allochtone	zorgconsulent	in	2010	onderdeel	uitmaakt	van	de	AWBZ.	Dit	verklaart	het	feit	dat	er	vanaf		

2010	geen	extra	middelen	voor	onderzoek	en	consultatie	ouderen	meer	nodig	zijn**.

Voor	het	organiseren	van	twee	kennisuitwisselingsbijeenkomsten	per	jaar	op	het	gebied	van	zorg	en	

welzijn	wordt	c	5.000	gevraagd.	Om	de	uitvoering	van	ideeën	en	eventuele	best	practises	

voortkomende	uit	deze	bijeenkomsten	mogelijk	te	maken,	wordt	jaarlijks	een	bedrag	van	c 20.000	

gevraagd.	Het	betreft	hier	eenmalige	ondersteuningen	met	de	intentie	dat	deze	projecten	bij	

gebleken	succes	onderdeel	van	het	reguliere	aanbod	worden.	

De	Algemene	subsidieverordening	allochtone	organisaties	wordt	aangepast	en	uitgebreid.		

Ook	algemene	organisaties	komen	in	aanmerking	voor	subsidie	voor	projecten	die	de	integratie	

bevorderen.	Voor	deze	uitbreiding	wordt	c	20.000	per	jaar	gevraagd.	
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Werk en economie

De	projecten	op	het	gebied	van	Werk	en	economie	worden	waar	mogelijk	bekostigd	uit	het	W-deel.	

Voor	de	organisatie	van	kennisuitwisselingsbijeenkomsten	voor	het	bedrijfsleven	en	in	Enschede	

actieve	organisaties	wordt	jaarlijks	een	bedrag	van	c	5.000	extra	gevraagd.

Voor	het	uitvoeren	van	trainingen	diversiteitsbeleid	binnen	de	gemeentelijke	organisatie	wordt		

c	5.000	per	jaar	gevraagd.

Communicatie

Voor	de	uitvoering	van	projecten	op	het	gebied	van	het	kennismaken	met	de	diverse	culturen	in	de	

stad	wordt	een	jaarlijkse	bijdrage	gevraagd	van	c	20.000.	Het	betreft	aanvullende	projecten	op	het	

gebied	van	communicatie.	Hierbij	zal	gestreefd	worden	zoveel	mogelijk	gebruik	te	maken	en	aan	te	

sluiten	bij	initiatieven	van	derden.	Een	voorbeeld	hiervan	is	de	artikelenreeks	over	nieuwe	

Enschedeërs	die	zomer	2007	is	verschenen	in	dagblad	Tubantia.

Bewaking projecten

Integratiebeleid	maakt	onderdeel	uit	van	het	algemene	beleid	van	de	diverse	programma’s.		

De	programmamanagers	zijn	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering	van	de	aanvullende	activiteiten.		

In	de	Maraps	zullen	zij	de	voortgang	melden.

Een	ambtelijke	werkgroep	integratie	waarin	vertegenwoordigers	van	de	diverse	programma’s	en		

de	stadsdelen	zorgt	voor	ambtelijke	afstemming	bij	de	uitvoering	van	de	aanvullende	activiteiten.	

DMO,	team	Zorg	en	Welzijn	is	verantwoordelijk	voor	de	voortgangsbewaking	en	verzorgt	het	

overzicht	van	de	in	de	maraps	gemelde	voortgang.

*	In	de	voorjaarsnota	gevraagde	extra	investeringen	voor	het	uitvoeren	van	het	integratiebeleid:

	 	 2008	 2009	 2010

Wonen	 Kosten	pilot	Munster		 25.000	 	

	 Onderzoek	locatievoorzieningen	 25.000

Zorg	en	welzijn	 Vraagverheldering	zorgvraag	allochtone	ouderen	 40.000	 	

	 Consultatiefunctie	allochtone	ouderen	 180.000	 180.000

	 Kennisuitwisseling	zorg	 5.000	 5.000	 5.000

	 Toepassen	pilots	best	practices	zorg	 20.000	 20.000	 20.000

	 Aanpassen	subsidieverordening		 20.000	 20.000	 20.000	

	 allochtone	organisaties

Werk	en	economie	 Kennisuitwisseling	bedrijfsleven/organisaties	 5.000	 5.000	 5.000

	 Diversiteitstraining	 5.000	 5.000	 5.000

Communicatie	 Kennismaken	met	culturen	in	de	stad	 20.000	 20.000	 20.000

Totaal	 	 345.000	 255.000	 85.000

**	De	consultatiefunctie	voor	allochtone	ouderen	versterkt	de	informatie	en	adviesfunctie	van	het	Zorgloket	naar	oudere	allochtone	

inwoners.	De	kosten	hebben	betrekking	op	de	uitvoering	van	de	consultatiefunctie.
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Ervaringen uit de integratiedebatten

Enschede	telt	nu	ruim	154.000	inwoners,	afkomstig	uit	Enschede,	andere	delen	van	Nederland	en	

andere	streken	van	de	wereld.	De	Enschedese	bevolking	bestaat	voor	94,5%	uit	burgers	met	de	

Nederlandse	nationaliteit	en	uit	5,5%	burgers	met	een	andere	nationaliteit.	Van	de	totale	Enschedese	

bevolking	heeft	ca	18%	een	niet-westerse	etniciteit;	een	deel	van	hen	heeft	(ook)	een	Nederlands	

paspoort.	Demografisch	onderzoek	laat	zien	dat	de	toekomstige	bevolking	van	Enschede	relatief	jong	

is.	Dit	ook	ten	opzichte	van	de	andere	steden	in	de	regio.	Een	jonge	opbouw	van	de	stad	draagt	veel	

potentieel	in	zich	voor	de	toekomst	van	de	stad.	

Medio	2005	tot	begin	2006	hebben	er	gemeentebreed	integratiedebatten	plaatsgevonden.

Bij	de	vaststelling	van	het	eerste	verslag	over	het	integratiebeleid	heeft	de	Raad	in	september	2006	

een	aantal	thema’s	voor	verdere	verdieping	en	verbreding	bepaald,	te	weten	wonen,	zorg,	economie	

en	werk,	taal	en	opvoeden	en	veiligheid.	Ook	is	gevraagd	om	een	visie.	Een	aanzet	tot	deze	visie	is	

gedaan	in	het	Koersdocument.

Op	13	november	2006	is	op	basis	van	dit	eerste	verslag	van	de	debatten	een	thema-avond	

georganiseerd,	waar	een	grote	groep	allochtone	en	autochtone	burgers	heeft	gediscussieerd	over	een	

aantal	stellingen.	Deze	stellingen	waren	gebaseerd	op	het	Koersdocument,	waarin	een	visie	op	het	

integratiebeleid	is	neergelegd.	De	uitkomsten	van	de	discussie	zijn	meegenomen	in	deze	nota	

Integratie	en	burgerschap.	

Grondwet
In	het	Koersdocument	is	als	visie	neergelegd,	dat	de	Grondwet	geldt	als	leidraad.	Acceptatie	van	

deze	achterliggende	normen	en	waarden	tezamen	met	de	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	en	

wederzijds	respect	zijn	de	eerste	stappen	op	weg	naar	integratie.

Algemeen beleid waar het kan, specifiek waar het moet

De	gemeente	wil	dat	het	algemene	beleid	zodanig	wordt	geformuleerd	dat	dit	van	toepassing	is	voor	

een	zo	groot	mogelijke	groep.	Daar	waar	dat	algemene	beleid	niet	voldoende	blijkt,	ondernemen	we	

aanvullende	actie	om	dit	effect	wel	te	behalen.	Dit	betekent	een	keuze	voor	een	specifieke	

uitbreiding	van	het	algemene	beleid.	Interculturalisatie	van	het	beleid	maakt	dat	het	beleid	elke	

Enschedese	inwoner	bereikt.
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Burgerschap

Burgerschap	betekent	actief	deelnemen	in	en	aan	de	maatschappij.	Burgerschap	geldt	voor	één	

ieder.	Met	name	het	stimuleren	van	participatie	in	de	samenleving	van	burgers	met	een	lage	

sociaaleconomische	positie	(autochtonen	en	allochtonen)	is	een	belangrijk	doel.	

Bewoners,	gemeente	Enschede	en	professionele	organisaties	zoals	scholen,	zorginstellingen	en	

bedrijven	dragen	ieder	hun	verantwoordelijkheid	en	dragen	ieder	op	eigen	wijze	bij	om	een	goede	

integratie	van	alle	burgers	in	de	stad	mogelijk	te	maken.	

	

In	die	zin	is	er	sprake	van	gedeeld	burgerschap.	Daar	waar	de	gemeente	van	oordeel	is	dat	een	

organisatie	of	een	inwoner	geen	of	onvoldoende	verantwoordelijkheid	neemt,	wordt	deze	organisatie	

of	inwoner	aangesproken	op	zijn	of	haar	verantwoordelijkheid	(bijvoorbeeld	bij	

opvoedingsondersteuning	of	het	vinden	van	werk)	of	faciliteert	de	gemeente	deze	inwoner	of	

organisatie	(kennisuitwisseling	in	de	zorg,	het	aanbieden	van	een	inburgeringsvoorziening).

Eigen verantwoordelijkheid

Integratie	en	burgerschap	komt	in	de	eerste	plaats	vanuit	de	burger	zelf.	De	eigen	verantwoordelijkheid	

van	de	burger	staat	centraal.	De	gemeente	faciliteert,	ondersteunt	en	corrigeert	daar	waar	noodzakelijk.

De	gemeente	gaat	er	hierbij	vanuit	dat:

			 	Communicatie	in	overleggen,	projecten	en	activiteiten	plaatsvindt	in	de	Nederlandse	taal;

			 	Een	volwaardige	deelname	van	al	haar	burgers	aan	de	samenleving	wordt	nagestreefd,	waarbij	

met	name	wordt	ingezet	op	participatie,	onderwijs	en	werk;

			 	Daar	waar	noodzakelijk	dwang	of	drang	wordt	ingezet;

			 	De	door	de	gemeente	gesubsidieerde	instellingen	in	gelijke	mate	toegankelijk	en	herkenbaar	zijn	

voor	alle	Enschedese	burgers.	De	gemeente	vraagt	de	subsidieontvangers	en	overige	partners	

expliciet	aandacht	te	besteden	in	hun	jaarplannen	aan	het	waarborgen	van	toegankelijkheid	voor	

allochtone	burgers;

			 	Behoud	van	de	eigen	identiteit	van	wezenlijk	belang	is	voor	integratieverbetering;

			 	Allochtone	organisaties	uitsluitend	worden	gesubsidieerd	voorzover	de	activiteiten	gericht	zijn	op	

concrete	integratiebevordering.

Integratie en burgerschap leiden ertoe dat iedereen - ongeacht zijn afkomst, geloof, ras, etniciteit, 

seksuele geaardheid - dezelfde kansen heeft of krijgt als het gaat om wonen, zorg, veiligheid, werk, 

onderwijs, welzijn en sport.
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Opzet nota

In	de	nota	wordt	aan	de	hand	van	bovenstaande	visie	een	aantal	thema’s	uitgewerkt.

			 	Wonen;

			 	Zorg	en	welzijn;

			 	Economie	en	werkgelegenheid;

			 	Taal	en	opvoeden;

			 	Veiligheid;

			 	Inburgering;

			 	Integratie;

			 	Communicatie.

	

De	antwoorden	en	oplossingen	worden	in	de	programmalijnen	vertaald,	zodat	integratie	een	

onderdeel	van	het	totale	beleid	wordt.	Met	de	raad	is	afgesproken	om	voor	de	zomer	een	vervolg	

op	de	eerder	ingezette	acties	te	presenteren.	

Daarom	ontvangt	u	nu	de	Nota	Integratie	en	burgerschap,	inclusief	lopend	en	nieuw	nog	vast	te	

stellen	beleid.	Deze	nota	wordt	de	komende	maanden	aangescherpt	om	te	komen	tot	voorstellen	

voor	de	programmabegroting	2008	en	verder.	Voorstellen	voor	nieuw	beleid	zijn	in	de	Kadernota	

vastgesteld.	In	de	activiteitenoverzichtjes	wordt	aangegeven	of	een	activiteit	wordt	betaald	uit	

bestaande	middelen	of	uit	nieuwe	middelen	zoals	vastgesteld	in	de	Kadernota	op	2	juli	2007.

Uitwerking in bestuur en organisatie

Het	besef	dat	integratie	geen	vakgebied	is,	maar	een	onderwerp	dat	vraagt	om	een	integrale	aanpak,	

leidt	tot	de	keuze	om	integratie	als	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	bij	het	hele	college	neer	

te	leggen.	De	portefeuillehouder	Zorg	&	Welzijn,	sport	en	integratie	is	belast	met	de	bewaking	van	

het	integratieproces	en	heeft	de	bevoegdheid	om	de	collega’s	in	de	verschillende	onderdelen	van	het	

gemeentelijk	apparaat	op	hun	verantwoordelijkheden	terzake	aan	te	spreken.	

Samen met maatschappelijke partners en burgers

De	gemeente	kan	en	wil	het	niet	alleen.	Alle	maatschappelijke	partners	hebben	een	

verantwoordelijkheid:	Sportverenigingen,	bedrijven,	instellingen,	kerken,	moskeeën,	

buurtverenigingen,	scholen,	etc.	Gezamenlijk	zal	de	verantwoordelijkheid	voor	integratie	en	

burgerschap	vorm	moeten	worden	gegeven.	Door	elkaar	te	wijzen	op	die	verantwoordelijkheid	door	

elkaar	te	stimuleren,	te	ondersteunen,	te	faciliteren	en	aan	te	spreken	op	de	bijdrage.	Maar	bovenal	

is	het	een	verantwoordelijkheid	voor	alle	burgers.	Daar	zal	de	gemeente	voortdurend	alert	op	zijn.			
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Wonen

Een	goed	woonklimaat	is	één	van	de	voorwaarden	om	je	prettig	en	veilig	te	voelen.	Dit	betekent	een	

zeker	evenwicht	tussen	bevolkingsgroepen,	tussen	kwetsbare	en	niet	kwetsbare	groepen.	

In	een	beperkt	aantal	wijken	is	sprake	van	een	te	eenduidig	aanbod	van	huurwoningen	met	een	

relatief	lage	huur.	Dit	leidt	in	deze	wijken	tot	een	eenzijdige	samenstelling	van	de	bevolking	met	een	

oververtegenwoordiging	van	bepaalde	etnische	groepen.	Tijdens	de	debatavond	op	13	november	

2006	is	door	bewoners	van	de	Wesselerbrink	naar	voren	gebracht,	dat	een	hoge	concentratie	van	een	

etnische	groep	in	een	buurt	of	wijk	niet	als	bevorderlijk	wordt	gezien	voor	integratie,	met	name	als	

dit	bijvoorbeeld	leidt	tot	zogenaamde	zwarte	scholen	in	de	wijk.

Enige	concentratie	is	niet	bezwaarlijk.	Een	te	eenzijdige	samenstelling	van	een	wijk	of	buurt	door	

bewoners	met	een	laag	sociaal	economisch	niveau	is	niet	wenselijk.	De	verschillen	moeten	echter	

ook	weer	niet	te	groot	worden,	omdat	dit	aantoonbaar	niet	tot	integratie	leidt.	

Van	de	69	buurten	in	Enschede	zijn	er	8	buurten	waarvan	30%	van	de	bevolking	niet-westers	

allochtoon*	is.

Het	betreft:	Cromhoffsbleek/Kotman,	Stadsveld-Zuid,	Mekkelholt,	Stroinkslanden-Zuid,	

Wesselerbrink	NO,	Wesselerbrink	ZO,	Wesselerbrink	ZW	en	Wesselerbrink	NW.	In	deze	buurten	is	

niet	alleen	sprake	van	een	concentratie	niet-westerse	allochtonen,	maar	ook	van	een	lager	sociaal	

economisch	niveau.	

In	de	beleving	van	bewoners	wordt	een	zogenaamde	zwarte	school	vaak	gelijk	gesteld	met	een	

achterstandsschool.	In	het	hoofdstuk	Taal	en	Opvoeden	zal	worden	uiteengezet	dat	dit	een	

onterechte	beleving	is.

Spreiding van bewoners

De	woningcorporaties	hebben	een	bijzondere	verantwoordelijkheid	bij	de	verdeling	van	

huurwoningen.	De	gemeente	Enschede	veronderstelt	dat	een	veelzijdige	samenstelling	van	de	

wijken	bijdraagt	aan	integratie.	Om	deze	veelzijdigheid	te	stimuleren,	wil	de	gemeente	bevorderen	

dat	nieuwe	inwoners	(waaronder		inburgeraars)	zich	gespreid	over	de	stad	huisvesten.		De	gemeente	

zal	-zo	mogelijk	samen	met	de	corporaties-	een	onderzoek	starten	naar	de	mogelijkheden	hiertoe.	

Daarnaast	wordt	ook	de	mogelijke	relatie	tussen	de	aanwezigheid	van	voorzieningen	(bijvoorbeeld	

scholen,	etnische	ondernemers,	kerken,	verzorgingshuizen	en	dergelijke)	en	de	vestigingskeus	van	

potentiële	bewoners	onderzocht.	

Ook	in	de	koopsector	wil	de	gemeente	spreiding	bevorderen.	De	gemeente	zal	ontwikkelaars	

voorstellen	om	een	aantal	woningen	in	een	project	specifiek	aan	te	bieden	aan	een	groep	kopers	met	

een	allochtone	achtergrond.	Dit	in	de	veronderstelling	dat	gezamenlijk,	als	groepje,	de	stap	

gemakkelijker	wordt	gezet	om	te	verhuizen	dan	als	individu/gezin.

*	Een	allochtoon	heeft	minimaal	één	ouder	die	in	het	buitenland	geboren	is.	De	Enschedese	bevolking	bestaat	uit	73%	autochtone	

inwoners,	18%	van	niet-westerse	afkomst	en	9%	van	westerse	afkomst.
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Een	veelgehoorde	veronderstelling	is,	dat	spreiding	vanzelf	tot	gemengde	netwerken	leidt.	

Onderzoek	laat	echter	zien	dat	ruimtelijke	menging	niet	vanzelf	leidt	tot	gemengde	sociale	

netwerken.	Een	cruciale	bouwsteen	is	de	publieke	familiariteit	(herkenbaarheid).	Herhaalde	

ontmoeting	met	anderen,	leidt	tot	de	familiariteit	waarop	verbinden	gedijt.	Het	is	zaak	te	investeren	

in	vanzelfsprekende	manieren	van	verbinden	in	ontmoetingsruimten,	zoals	scholen,	buurten,	

instellingen	en	parken.

Experiment Münster
 
Een	experiment	in	Duitsland	-	stad	Münster	-	heeft	aangetoond	dat	door	een	nauw	overleg	tussen	

gemeente	en	woningcorporaties	concentratie	van	nieuwkomers	in	eenzelfde	gebied	kan	worden	

voorkomen	en	integratie	kan	worden	bevorderd.	Dat	proces	neemt	nog	in	kracht	toe	als	

nieuwkomers	worden	begeleid	naar	de	samenleving.	In	Münster	vindt	deze	vorm	van	begeleiding	

plaats	in	het	zogenaamde	“loodsenproject”.	

Jaarlijks	vestigen	zich	circa	50	statushouders	asiel	in	Enschede.	De	stad	kent	ook	-	naast	de	reguliere	

migratie	binnen	Nederland	en	vanuit	de	verschillende	wijken	in	de	stad	-	een	instroom	van	circa		

200	gezinsvormers	en	gezinsherenigers	die	voor	het	eerst	in	Nederland	komen.	

Tenslotte	krijgt	Enschede	als	gevolg	van	het	generaal	pardon	éénmalig	te	maken	met	een	groep	van	

ongeveer	350	statushouders,	die	in	korte	tijd	opgevangen	moeten	worden	in	Enschede.	

Bij	deze	groep	statushouders	zal	de	werkwijze	van	het	loodsenproject	zoals	dat	in	Münster	is	

toegepast	worden	uitgevoerd	in	Enschede.	

Uitgangspunt	zal	zijn	dat	deze	groep	niet	in	de	meest	kwetsbare	wijken	gehuisvest	wordt	of	in	

woningen	die	op	de	nominatie	staan	gesloopt	te	worden	en	dat	gekeken	wordt	naar	aansluiting	op	

sociaal	economische	kenmerken.	

Openbare ruimte

Op	het	gebied	van	kleinschalige	woonvoorzieningen	voor	groepen	met	specifieke	woonwensen	staan	

de	woningcorporaties	open	voor	bewonersinitiatieven.	Voorwaarde	voor	de	corporaties	is	dat	de	

woningen,	mocht	de	vraag	vanuit	de	oorspronkelijke	doelgroep	afnemen,	ook	door	bewoners	met	

een	andere	achtergrond	gebruikt	kunnen	worden.	

De	inrichting	van	de	openbare	ruimte	krijgt	de	komende	jaren	extra	aandacht.	In	elk	stadsdeel	

starten	in	2007	pilotprojecten	waarbij	de	openbare	ruimte	zo	ingericht	wordt	dat	alle	bewoners	met	

diverse	culturele	achtergronden	zich	in	deze	ruimte	prettig	en	vertrouwd	voelen.	

De	kennis	opgedaan	in	de	pilots	wordt	vervolgens	toegepast	bij	het	(her)inrichten	van	de	openbare	

ruimte	in	Enschede.

Een	mooie	openbare	ruimte	draagt	bij	aan	een	beter	woon-	en	leefklimaat.	Bij	de	inrichting	kan	de	

betrokkenheid	van	burgers	met	verschillende	achtergronden	worden	versterkt.	Een	concrete	actie	is	

bijvoorbeeld	het	creëren	van	picknicklocaties	om	de	openbare	ruimte	als	ontmoetingsplaats	te	laten	
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functioneren	voor	alle	culturen.	Juist	in	de	stadsdelen,	de	woon-	en	leefomgeving	van	de	mensen	

zelf,	moet	de	openbare	ruimte	meer	worden	gebruikt	zoals	de	verschillende	culturen	dit	ook	doen	in	

hun	land	van	herkomst.	

	

Een	ander	voorbeeld	is	de	Westerbegraafplaats	die	mogelijkheden	biedt	voor	begrafenissen	vanuit	

verschillende		geloven	en	culturen.	Op	de	Westerbegraafplaats	zijn	zowel	islamitische	als	joodse	en	

rooms-katholieke	begrafenissen	mogelijk.

Aanvullende activiteiten op het gebied van wonen

			 	Onderzoek	naar	toepassing	Experiment	Munster:	

	 			 	start	onderzoek:	najaar	2007;

	 			 		uitgaven	gemeente:	kosten	onderzoeksfase	c	10.000	ten	laste	van	wonen/woonvisie.		

Kosten	pilot	zullen	nader	ingevuld	worden.

			 	Onderzoek	locatiebeleid	voorzieningen:

								 	start:	najaar	2007;

	 			 	uitgaven	gemeente:	c	5.000	(programmalijn	wonen)	+	pm	(overige	programmalijnen).

			 	Project	Ruimte	voor	contact	/	Samen	naar	buiten:

	 			 	start:	medio	2007,	einde	project	uiterlijk	2009;

	 			 	uitgaven	gemeente:	c	300.000	en	c	300.000	vanuit	het	Ministerie	van	Justitie.

			 	Toepassen	van	het	loodsenproject	bij	de	statushouders	generaal	pardon	regeling:

	 			 	start:	eind	2007;

	 			 	uitgaven	lopen	mee	in	het	project	generaal	pardon.
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Zorg

Het	verzorgingspakket	in	onze	stad	is	tot	op	heden	grotendeels	een	afspiegeling	van	de	westerse	

normen	en	waarden.	De	gemeente	moet	richting	geven	aan	de	vraag	of	culturele	waarden	van	

allochtone	burgers	onderdeel	worden	van	haar	uitgangspunten	voor	de	inrichting	van	de	zorg.	

Allereerst	moet	de	vraag	beantwoord		worden	welke	beelden	allochtone	ouderen	en	hun	kinderen	

ten	aanzien	van	toekomstig	wonen	en	zorg	hebben	en	hoe	hierop	in	te	spelen	bij	de	verdere	

ontwikkeling	van	een	integraal	seniorenbeleid.	Willen	allochtone	ouderen	zolang	mogelijk	

zelfstandig	wonen	en	leven	in	de	eigen	wijk/kern	en	gebruik	maken	van	(interculturele)	

voorzieningen?	Zijn	kinderen	nog	wel	bereid	en	in	staat	om	voor	hun	ouders	te	zorgen?

Er	ontstaat	een	stijgende	vraag	naar	werknemers	met	kennis	van	verschillende	culturen	in	de	

verzorging	en	verpleging.	Het	is	bekend	dat	ouderen	op	latere	leeftijd	terugvallen	op	hun	

oorspronkelijke	taal	en	gewoontes.

De	groep	allochtone	ouderen	is	bijzonder	kwetsbaar.	In	de	eerste	plaats	zullen	zij	dezelfde	

problemen	kennen	als	andere	ouderen	(meer	beperkingen/afnemende	gezondheid),	maar	deze	

worden	versterkt	door	hun	specifieke	achtergrond	met:	een	slechtere	taalbeheersing,	een	laag	

opleidingsniveau,	een	beperkt	netwerk	buiten	de	eigen	etnische	groep	en	een	laag	inkomen.	

Het	is	daarom	van	belang	zoveel	mogelijk	bewust	te	worden	van	de	te	verwachten	toekomstige	

zorgvraag	van	allochtonen.

Huisartsen	zullen	meer	aandacht	moeten	besteden	aan	chronische	ziekten	als	diabetes	en	gebruik	

en	uitwerking	van	medicatie	bij	allochtonen.	Daartoe	zullen	huisartsen	voorgelicht	moeten	worden	

over	het	gebruik	van	medicatie	bij	allochtonen.	Zonodig	kan	daartoe	praktijkondersteuning	door	de	

huisartsen	ten	behoeve	van	de	eerste	generatie	allochtonen	worden	ingezet.	

Inrichting voorzieningen

Ook	kunnen	bouwkundige	aanpassingen	in	zorginstellingen	worden	gedaan,	bijvoorbeeld	bij	de	

inrichting	van	keukens	of	gezamenlijke	ruimtes.	De	uitkomst	van	het	onderzoek	naar	wensen	en	

behoeften	van	de	diverse	groepen	moet	bepalend	zijn	voor	de	inrichting	van	de	zorginstellingen.	

Er	vindt	al	een	zekere	interculturalisatie	in	de	zorg	plaats.	Bijvoorbeeld	in	Zuid	zijn	in	de	Posten	

plannen	een	vleugel	speciaal	voor	Suryoye	ouderen	in	te	richten,	Livio	is	voornemens	een	complex	

voor	oudere	Hindoestanen	te	realiseren,	in	Bruggerbosch	wonen	mensen	van	verschillende	herkomst	

samen	in	op	maat	gemaakte	wooneenheden,	het	Ariens	heeft	ervaring	met	dagactiviteiten	voor	

Turkse	ouderen.	Met	de	bovenstaande	instellingen	wordt	periodiek	overleg	gevoerd	om	ervaringen	te	

delen	en	nieuwe	initiatieven	te	ontwikkelen.
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Zelforganisaties

Interculturalisatie	van	beleid	is	onder	andere	vormgegeven	door	het	onderbrengen	van	de	

ondersteuning	van	zelforganisaties	bij	het	Servicepunt	Vrijwilligers.	Hiermee	maakt	de	

ondersteuning	onderdeel	uit	van	het	algemeen	beleid.	

	

Voor	zelforganisaties	is	een	rol	weggelegd	als	gesprekspartner	voor	de	gemeente	en	andere	

instellingen	te	fungeren	bij	bijvoorbeeld	identiteitsproblemen	bij	jongeren,	maar	ook	bij	het	

verkrijgen	van	inzicht	en	erkenning	van	culturele	verscheidenheid.	Op	basis	van	de	

Subsidieverordening	Allochtone	organisaties	2002	ontvangen	zelforganisaties	subsidies,	gerelateerd	

aan	hun	ledenaantal	maar	ook	voor	activiteiten.	Omwille	van	de	gesprekspartnerfunctie	worden	

zelforganisaties	ondersteund.	Er	zal	in	dit	soort	gesprekken	ook	aandacht	moeten	worden	

geschonken	aan	thema’s	als	homoseksualiteit	en	ondersteuning	van	allochtone	homoseksuelen,	

samen	met	het		jongerenwerk	en	het	COC.	Maar	ook	opvoeding	is	een	thema	dat	via	de	

zelforganisaties	kan	worden	aangekaart.

Daarnaast	wordt	de	vraag	van	burgers	naar	ondersteuning	van	activiteiten	die	de	kennismaking	met	

elkaars	cultuur,	de	participatie	en	toegankelijkheid	van	instellingen	bevorderen,	gehonoreerd.

Deze	vraag	sluit	aan	bij	de	beleidskeuze	te	gaan	investeren	in	burgerschap	en	eigen	

verantwoordelijkheid.	Dit	maakt	dat	wij	de	specifieke	subsidieregeling	Allochtone	organisaties	willen	

aanpassen,	zodat	deze	toepasbaar	is	op	alle	organisaties	voor	wat	betreft	het	uitvoeren	van	

activiteiten	in	het	kader	van	integratie	en	burgerschap.	Centraal	in	de	aangepaste	subsidieregeling	

staat	de	bijdrage	die	activiteiten	aan	integratie	en	burgerschap	leveren.	Een	deel	van	de	middelen	

blijft	vooralsnog	voor	de	zelforganisaties	op	basis	van	ledenaantal	beschikbaar.
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Welzijn

Specifiek	beleid	wordt	al	gevoerd	op	het	gebied	van	sportstimulering	van	allochtone	meiden.		

We	gaan	zoeken	naar	best	practices	van	integratie	in	de	stad,	maar	ook	elders	in	het	land.	

Maatschappelijke	partners	laten	we	delen	in	deze	ervaringen,	om	deze	mooie	voorbeelden	te	gaan	

uitvoeren.

In	hoofdstuk	2	Wonen	is	uiteengezet	dat	onderzocht	wordt	of	door	spreiding	en	evenwichtige	

verdeling	van	bewoners	met	de	verschillende	achtergronden	zwarte	scholen	en	een	monocultuur	op	

straat	voorkomen	kunnen	worden.	Wij	zullen	hier	in	een	aantal	wijken	extra	aandacht	aan	

besteden,	door	onder	meer	te	kijken	naar	het	probleemgedrag	van	kinderen	in	bepaalde	wijken.		

Op	basis	van	gegevens	van	politie,	onderwijs	of	jongerenwerk,	wordt	nagegaan	of	er	ingegrepen	

moet	worden.	Dit	onderzoek	zal	samen	met	de	betrokken	professionals	worden	uitgevoerd.
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Wet Inburgering 

De	Wet	inburgering	is	vanaf	1	januari	2007	van	kracht.	Deze	wet	verplicht	alle	niet-genaturaliseerde	

Nederlanders	binnen	3,5	tot	5	jaar	een	examen	af	te	leggen	in	de	Nederlandse	Taal	en	

maatschappelijke	context.

Uitzondering	hierop	zijn	burgers	die	hier	tijdelijk	verblijven	of	afkomstig	zijn	uit	een	Verdragsland,	

zoals	een	EU-land.	De	verantwoordelijkheid	voor	het	volgen	van	cursussen	en	om	dit	examen	te	

behalen	is	in	principe	bij	de	inburgeringsplichtigen	neergelegd.	

Deze	nieuwe	wet	moet	worden	gezien	als	een	ondersteuning	van	en	is	complementair	aan	het	

gemeentelijk	beleid	en	uitgangspunten	van	integreren	in	Enschede.	

	

De	inzet	is	daarbij	niet	beperkt	tot	het	aanbieden	van	taalcursussen,	maar	gaat	uit	van	een	integrale	

aanpak.	Zoveel	mogelijk	worden	activiteiten	en	projecten	op	het	gebied	van	taal	en	opvoeden,	zorg	

en	werk	op	de	persoon	afgestemd.	

De	gemeente	is	van	mening	dat	het	in	de	regelgeving	beoogde	taalniveau	te	laag	is,	om	met	name	op	

het	terrein	van	werk	en	participatie	volwaardig	te	participeren.	Daarom	bestaat	het	gemeentelijk	

inburgeringsaanbod	uit	een	hoger	taalniveau	(B1)	en	wordt	taal	altijd	in	combinatie	met	participatie	

door	middel	van	(vrijwilligers-)	werk	aangeboden.

De	uitvoering	van	de	Wet	Inburgering	is	maatwerk.	Inburgering	is	de	basis	voor	integratie	en	

burgerschap.	Doelstelling	van	de	aan	te	bieden	inburgeringsvoorzieningen	is	het	bevorderen	van	

burgerschap	door	het	verwerven	van	de	Nederlandse	taal	en	het	actief	participeren	in	de	Enschedese	

samenleving.	

Inburgering	in	Enschede	staat	dus	in	het	teken	van	meedoen.	Voor	de	verschillende	groepen	wordt	

een	aanbod	ontwikkeld,	waarbij	zo	mogelijk	parallel	aan	taalles	maatschappelijke	stages	worden	

aangeboden	(op	het	gebied	van	onderwijs,	gezondheid,	opvoeden	en	(vrijwilligers-)	werk).	Hiervoor	

wordt	een	aanbesteding	gedaan.

Aan	inburgeraars	met	bijstand	wordt	in	het	hoofdstuk	Economie	en	Werk	aandacht	besteed.
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Aanvullende activiteiten op het terrein van zorg en welzijn

						Onderzoek	naar	de	wensen/behoefte/toegankelijkheid	voor	de	zorg	en	consultatie	van

	 oudere	allochtonen	voor	wat	betreft	het	aanbod	en	de	inrichting	van	de	zorg;	

	 opdrachtgever	gemeente	Enschede,	zo	mogelijk	in	samenwerking	met	zorginstellingen:

	 			 	start:	2008	en	2009;

	 			 	uitgaven:	c	220.000	per	jaar	(Kadernota).

			 	Waarborgen	voor	toegankelijkheid	van	zorg	en	maatschappelijke	dienstverlening	in	de	

	 nog	te	formuleren	bestekken	voor	2008	opnemen:

	 	 start:	1	januari	2008;

			 		Voor	aanbieders	van	zorg-	en	maatschappelijke	dienstverlening	organiseren	wij	minimaal	

	 twee	keer	per	jaar	een	kennisuitwisselingbijeenkomsten	over	verbeteringen	van	de	

	 toegankelijkheid	van	het	aanbod	voor	aanbieders	van	zorg	en	maatschappelijke	

	 dienstverlening:

	 			 	start:	tweede	helft	2007;

			 			 	uitgaven	gemeente	c	5.000	per	jaar	(Kadernota).

			 	Faciliteren	kennisuitwisseling	en	het	toepassen	van	best	practices

	 			 	start	2008;

		 			 	uitgaven	gemeente	c	20.000	per	jaar	(Kadernota).

Activiteiten die een plek krijgen in de 'beleidsrijke WMO'

	 			Versterken	van	mantelzorgondersteuning	en	vrijwilligersbeleid;	waaronder	aandacht	

	 voor	allochtone	dementerende	ouderen;

			 	Vergroten	van	zicht	op	vragen	en	vraagpatronen	van	individuele	burgers;

			 	Vertaling	van	vraagpatronen	naar	een	veranderend	aanbod;

			 	Werken	vanuit	een	geografische	eenheid	van	een	WoonServiceGebied;

			 	Aanpassen	van	Subsidieverordening	Allochtone	organisaties	2002:

	 			 start:	vanaf		01-01-2008	extra	budget	beschikbaar:	c	20.000	(Kadernota);

			 	Wet	Inburgering:	inburgeringstrajecten	voor	burgers	zonder	bijstand:

	 			 			start:	medio	2007	-	uitgaven	komen	ten	laste	van	bijdrage	van	het	Rijk	ten	behoeve	

	 	 van	uitvoering	Wet	Inburgering.
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Werkloosheid

Van	de	ruim	10.000	niet	werkzame	werkzoekenden	heeft	70%	de	Nederlandse	nationaliteit	en	30%	de	

niet-Nederlandse	nationaliteit.	Het	aantal	mensen	in	de	bijstand	van	allochtone	afkomst	is	bijna	35%.	

Binnen	de	groep	werkzoekenden	(zonder	werk)	in	Enschede,	is	het	opvallend	dat	ruim	30%	van	deze	

groep	niet	de	Nederlandse	nationaliteit	heeft,	terwijl	hun	aandeel	in	de	Enschedese	bevolking	slechts	

5%	bedraagt.	

De	cijfers	geven	een	onvoldoende	beeld	van	de	verdeling	van	de	groep	niet	werkzame	

werkzoekenden	naar	etniciteit	onder	de	Nederlanders	en	de	daarmee	gelijk	te	stellen	

genaturaliseerde,	maar	verwacht	mag	worden	dat	ook	hier	eenzelfde	beeld	te	zien	is.	

De	werkloosheid	onder	de	allochtonen	is	relatief	hoog	en	een	groot	aantal	leeft	van	een	uitkering.	

Hun	gemiddeld	inkomen	ligt	beduidend	lager	dan	dat	van	autochtonen.

Oorzaken	zijn	ondermeer:	een	achterblijvend	opleidings-	en	taalniveau,	beroepskeuzes	die	niet	

aansluiten	bij	de	arbeidsmarkt	en	cultuurverschillen,	arbeidsmotivatie.	Uit	cijfers	van	I&O	Research	

komt	bijvoorbeeld	naar	voren	dat	een	aanzienlijk	deel	van	de	Turkse,	Marokkaanse	en	Surinaamse	

gemeenschap	in	Enschede	een	opleidingsniveau	heeft	van	maximaal	basisonderwijs.	Voor	de	

toenmalige	textielindustrie	in	Enschede	was	dat	niveau	voldoende,	maar	biedt	op	de	huidige	

arbeidsmarkt	vrijwel	geen	kansen.	Daarnaast	speelt	discriminatie	een	niet	te	onderschatten	rol.		

Dit	ondervinden	met	name	hoger	opgeleiden,	hier	geboren	en	geschoold,	die	de	taal	goed	spreken.		

Beroepskeuze

De	verwijzing	naar	het	gemiddeld	laag	opleidingsniveau	vanuit	het	land	van	herkomst	is	echter	niet	

voldoende	om	ook	bij	de	tweede	en	derde	generatie	de	relatief	zwakke	positie	op	de	arbeidsmarkt	te	

verklaren.	Ook	de	beroepskeuze	speelt	hierbij	een	rol.	Een	manier	om	de	studie-beroepskeuze	te	

beïnvloeden	is	de	inzet	van	het	project	Couleur	Twente,	dat	jongeren	wil	stimuleren	te	kiezen	voor	

een	baan	in	de	techniek.	De	doelstelling	van	dit	project	is	het	tot	stand	brengen	van	een	

bewustwordingsproces	bij	allochtone	jongeren,	gericht	op	een	marktconforme	en	realistische	keuze	

van	opleiding	en	beroep,	onafhankelijker	van	de	eigen	culturele	kaders	dan	tot	op	heden	het	geval	

is.	In	casu	betreft	het,	het	kiezen	van	een	baan	in	de	technische	sector,	om	op	die	wijze	een	bijdrage	

te	leveren	aan	de	versterking	van	de	sociaal-economische	positie	van	de	allochtone	bevolking.		

Naast	het	stimuleren	voor	het	kiezen	van	een	baan	in	de	techniek	wordt	dit	project	bij	wijze	van	

experiment	uitgebreid	met	het	kiezen	voor	een	baan	in	de	bouw,	de	zorg	en	cultuur-technische	

sector	(groen).	Dit	betreft	een	tweeledig	doel,	het	bevorderen	van	instroom	in	regulier	werk	en	het	

beperken	van	schooluitval.

Daar	waar	sprake	is	van	discriminatie	van	allochtone	werknemers	zal	het	Overijssels	

antidiscriminatiebureau	worden	ingeschakeld,	ondermeer	met	activiteiten	op	het	gebied	van	

interculturalisatie	van	bedrijven	en	organisaties.	

	

Opleiding	en	het	opdoen	van	werkervaring	komt	terug	bij	een	aantal	projecten	waarbij	vrouwen	

opleiding	en	werken	in	de	zorg	combineren.	Hierbij	zijn	het	Bouwhuis,	Livio	en	Medisch	Spectrum	

Twente	betrokken.
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Ondernemerschap

In	Enschede	wordt	ook	multicultureel	ondernemerschap	gestimuleerd.	Hiervoor	werkt	de	gemeente	

actief	samen	met	de	marktbond	bij	het	opzetten	van	een	project	waarbij	veertig	vrouwen	-	waarvan	

twintig	vrouwen	van	allochtone	afkomst	-	werkervaring	opdoen	in	de	ambulante	handel	met	het	

doel	zich	daarin	verder	te	ontwikkelen.	

Voor	de	ontwikkeling	van	het	multiculturele	ondernemerschap	wordt	een	raad	van	ambassadeurs	

ingesteld,	die	jonge	ondernemers	begeleiden	en	coachen.	Deze	ambassadeurs	uit	de	verschillende	

branches	vervullen	een	rolmodel.	

Werkgeverschap Gemeente Enschede

De	gemeente	kan	als	werkgever	een	belangrijk	instrument	inzetten,	het	diversiteitbeleid.	In	de	eerste	

plaats	door	als	voorbeeld	voor	andere	plaatselijke	werkgevers	te	fungeren,	in	de	tweede	plaats	door	

de	samenstelling	van	het	gemeentelijk	personeel	een	afspiegeling	te	laten	zijn	van	de	Enschedese	

bevolking	qua	etniciteit.

De	doelstelling	in	de	gemeente	Enschede	is	om	in	2010,	20%	van	alle	vacatures	binnen	de	

gemeentelijke	organisatie	in	te	vullen	door	medewerkers	van	allochtone	afkomst.	Dit	geldt	ook	voor	

de	hogere	schalen	boven	schaal	10.	Er	wordt	nu	al	specifiek	aandacht	geschonken	aan	allochtone	

sollicitanten,	zij	worden	met	voorrang	uitgenodigd.	

Bij	hogere	managementfuncties	zal	zo	nodig	een	gespecialiseerd	werving-	en	selectiebureau	worden	

ingeschakeld,	om	ook	in	de	top	van	de	organisatie	de	vereiste	diversiteit	te	bewerkstelligen.

Er	wordt	een	interculturalisatie	team	opgezet	binnen	P&O.	Leidinggevenden	en	medewerkers	worden	

gecoacht	en	geadviseerd	voor	wat	betreft	de	omgang	met	clienten,	maar	ook	met	collega’s	uit	andere	

culturen.

Uitingen	van	culturele	en	religieuze	aard	in	publieke	functies	(zoals	het	dragen	van	een	hoofddoek,	

keppeltje,	kruis	etc.)	worden	gezien	als	een	individueel	recht.	Deze	uiting	van	diversiteit	weerspiegelt	

tevens	de	representativiteit	van	de	gemeentelijke	organisatie.

Verder	overweegt	de	gemeente	om	eisen	te	stellen	aan	gesubsidieerde	en	aan	de	gemeente	gelieerde	

instellingen	om	interculturalisatie	door	gericht	personeelsbeleid	te	bevorderen.
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Wet Inburgering

Uitgangspunt	tot	op	heden	is	dat	door	het	generieke	beleid	alle	doelgroepen	in	de	stad	worden	

bereikt.	Gezien	de	ernst	en	aard	van	de	problematiek	dringt	de	noodzaak	van	het	voeren	van	

specifiek	beleid	voor	allochtonen	zich	op.	

Bij	de	uitvoering	van	de	Wet	Inburgering	is	de	keuze	gemaakt	maatwerk	te	leveren	en	tegelijkertijd	

aan	te	sluiten	bij	de	bestaande	structuur	van	re-integratie	naar	werk.	Voor	inburgeringsplichtigen	

met	een	uitkering	wordt	het	leren	van	de	Nederlandse	taal	gecombineerd	met	het	uitoefenen	van	de	

taal	met	een	re-integratietraject	naar	werk.	Deze	aanpak	is	vernieuwend	en	uniek	in	Nederland,	

door	de	re-integratie	en	inburgering	binnen	de	gemeentelijke	organisatie	uit	te	voeren.	

	

Doelstelling	van	deze	aanpak	is	dat	er	een	ononderbroken	lijn	ontstaat,	die	mensen	zodanig	activeert	

dat	zij	uitstromen	naar	regulier	en	additioneel	werk	en	daardoor	actief	participeren	in	de	samenleving.

In	het	Actieplan	Wet	Werk	en	Bijstand	(WWB)	voor	2007	is	rekening	gehouden	met	minimaal	

300	mensen	die	een	traject	richting	werk	in	combinatie	met	inburgering	volgen.	

De	geraamde	kosten	van	c	3	miljoen	worden	uit	de	WWB	betaald.	

Aanvullende activiteiten op het gebied van werk en economie

						Uitvoering	van	de	Wet	Inburgering	gericht	op	re-integratie	op	de	arbeidsmarkt:	

	 						start:	2007;

	 				uitgaven	gemeente:	circa	c 3	miljoen	ten	laste	van	W-deel	van	de	WWB.

						Allochtoon	ondernemerschap	in	de	ambulante	handel,	Project	Marktvrouwen:

	 						start:	2007;

	 		uitgaven:	voor	allochtone	vrouwen	c	170.000	door	SZW;	c	70.000	door	UWV/

	 	 gemeente	en	c	10.000	door	de	marktbond	(BOAH)	autochtonenproject:	c	5000	per

	 	 geplaatste	vrouw	door	gemeente:

						Project	Allochtone	vrouwen	werkzaam	in	de	geestelijke	gehandicaptenzorg	(Bouwhuis):

	 	start:	2007;

	 	uitgaven	gemeente:	c	180.000	ten	laste	van	W-deel	WWB.

						Overdracht	ervaringen	op	instellingen	en	bedrijfsleven	door	2	maal	per	jaar	een	

	 kennisuitwisseling		te	organiseren:

	 			start:	eind	2007;

	 	uitgaven	gemeente:	c	5.000.

						Project	Couleur	Twente	verlengen	(2005-2007)	tot	2010	en	experimenteel	uit	te	breiden	

	 met	onderdelen	de	bouw,	de	zorg	en	de	cultuur-	technische	sector	(groen):

	 	start:	eind	2007;

	 	uitgaven	gemeente	c	50.000	ten	laste	van	WWB	(instroom	regulier	werk)	

	 	 (en	c	50.000	bestrijding	schooluitval).

						Diversiteitstraining	binnen	de	gemeente	Enschede,	start	2008	-	uitgaven	c	5.000	per	jaar	

	 (Kadernota).
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Taalachterstand bij kleine kinderen

Het	spreken	van	dezelfde	taal	is	een	cruciale	voorwaarde	om	elkaar	beter	te	kunnen	verstaan.	Het	is	

daarom	goed	dat	het	verwerven	van	de	Nederlandse	taal	voor	allochtonen	een	verplichtend	karakter	

heeft.

Van	de	ruim	44.000	jongeren	tussen	0	-	22	jaar	in	Enschede	is	13%	van	niet-westerse	allochtone	

afkomst	en	17%	van	westerse	allochtone	afkomst.	Nog	steeds	constateren	basisscholen	dat	veel	van	

de	kinderen	met	een	niet-westerse	allochtone	afkomst	met	een	taalachterstand	aan	hun	

schoolcarrière	beginnen.	Een	achterstand	die	vaak	moeilijk	is	in	te	halen	en	daarmee	grote	gevolgen	

heeft	voor	het	verdere	leven	van	het	kind.	Hiermee	gaat	veel	talent	verloren.	

Het	taalaanbod	voor	0	-	4	jarigen	is	bepalend	voor	de	verdere	ontwikkeling	van	het	kind	op	straat,	op	

school,	op	het	sportveld,	het	(beroeps-)onderwijs,	de	kansen	op	de	arbeidsmarkt.

Het	valt	op	dat	de	3e	generatie	niet-westerse	allochtone	kinderen	soms	slechter	de	taal	beheersen	

dan	hun	ouders.	Een	oorzaak	is	het	succes	van	een	deel	van	de	2e	generatie.	

Als	beide	ouders	werken,	worden	de	kinderen,	door	een	gebrek	aan	kinderopvang-	en	

peuterspeelzaalplaatsen,	ondergebracht	bij	grootouders	die	de	taal	slecht	of	niet	spreken.		

Een	aantal	dagdelen	op	de	peuterspeelzaal	is	veelal	niet	voldoende	om	dit	te	compenseren.	

Taalstimulering

Vanaf	de	geboorte	van	het	kind	worden	ouders	gewezen	op	het	belang	van	taalstimulering.		

Het	is	dan	ook	noodzaak	om	te	zorgen	voor	voldoende	en	ook	betaalbare	kinderopvang-	en	

peuterspeelzaalplaatsen.

Hier	zal	vanuit	de	gemeente	regie	worden	gevoerd	om	een	samenhangende	aanpak	te	realiseren	van	

de	kinderopvang	bij	Kinderdagverblijven,	gastouder,	peuterspeelzalen,	voor-	en	naschoolse	opvang,	

met	een	logische	opbouw	van	didactiek	en	eigen	ouderbijdragensystematiek.

Nu	is	het	bijvoorbeeld	zo	dat	peuterspeelzalen	een	belangrijke	rol	spelen	bij	het	voorbereiden	op	de	

basisschool	en	het	wegwerken	van	opvoedingsachterstanden,	maar	ook	de	kinderdagverblijven	

behoren	hierin	een	belangrijke	rol	te	spelen.

Vroegtijdige opsporing

Het	is	van	belang	om	taalachterstand	vroegtijdig	op	te	sporen	zodat	hieraan	gewerkt	kan	worden.	

Een	methode	om	dit	op	te	sporen	is	het	voorleggen	van	een	taaltest	aan	kinderen,	voordat	ze	hun	

derde	verjaardag	bereiken.	

Door	de	gemeente,	in	samenwerking	met	Alifa,	kinderdagverblijven,	jeugd	gezondheidszorg	en	de	

scholen	moet	er	een	afgestemd	Taal-	en	ondersteuningsaanbod	komen	voor	allochtone	ouders	die	

bewust	willen	werken	aan	de	taalontwikkeling	van	hun	kind	en	mogelijk	ook	voor	henzelf.		
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Een	dergelijk	project	levert	naast	positieve	neveneffecten	voor	de	taalvaardigheid	van	de	ouders	ook	

een	vergroting	van	hun	betrokkenheid	bij	de	school	en	het	peuterspeelzaalwerk.	

	

De	gemeente	kiest	ervoor	om	te	investeren	in	het	tegengaan	van	deze	achterstanden	en	een	

actievere	rol	van	ouderparticipatie	om	dat	te	bereiken.	Dit	doen	wij	in	ons	reguliere	beleid,	naast	de	

extra	investering	in	VVE	plaatsen,	door	te	investeren	in	extra	schakelklassen	en	het	taaloffensief	op	

de	basisscholen.	De	betrokkenheid	van	ouders	wordt	gestimuleerd	door	het	opzetten	van	

ouderpunten	of	het	inrichten	van	huiskamers	op	school.	Op	een	aantal	scholen	is	hier	goede	

ervaring	mee.	Met	de	scholen	wordt	overlegd	of	in	bepaalde	gevallen	het	huisbezoek	weer	moet	

worden	ingevoerd.	Veelal	zijn	ouders	niet	bereid	naar	de	10	minuten	gesprekken	te	komen.

Opvoedingsondersteuning

Op	dit	moment	wordt	er	een	programma	opvoedingsondersteuning	voorbereid.	In	dit	programma	zal	

onder	andere	aandacht	besteedt	worden	aan	evidence	based	programma’s,	waarbij	er	een	voorkeur	

ligt	voor	Triple-P	(positief,	pedagogisch	programma).	Er	is	een	duidelijke	keuze	gemaakt	voor	

prioritaire	groepen	waaronder	jonge	ouders	en	VVE-ouders/inburgeraars.	De	gemeente	zal	de	regie	

nemen	voor	opvoedingsondersteuning	via	het	Centrum	voor	Jeugd	en	Gezin.

Buurtscholen

Als	we	kijken	naar	de	prestaties	van	de	basisscholen	in	Enschede	in	vergelijking	tot	het	landelijk	

gemiddelde,	dan	valt	te	constateren	dat	de	Enschedese	scholen	op	hetzelfde	niveau	of	iets	

daarboven	presteren.	Bij	deze	vergelijking	is	rekening	gehouden	met	de	samenstelling	van	de	

leerlingpopulatie	qua	allochtone	of	autochtone	achtergrond.	

Uit	onderzoek	blijkt	dat	goed	of	slecht	presteren	naast	de	eigen	intelligentie	van	de	leerling	met	

name	afhankelijk	is	van	het	opleidingsniveau	van	de	ouders.	Er	zijn	zogenaamde	

concentratiescholen,	dat	wil	zeggen	scholen	met	een	concentratie	van	leerlingen	met	laagopgeleide	

ouders.	Niet	elke	concentratieschool	is	een	zwarte	school.	Voor	het	Rijk	is	dit	aanleiding	om	het	

element	allochtone	achtergrond	bij	het	meten	van	de	leerlingensamenstelling	van	een	school,	de	

zogenaamde	0,9	of	1,9	score,	los	te	laten.	

Het	opleidingsniveau	van	de	ouders	wordt	nu	voor	het	Rijk	bepalender	dan	vroeger	voor	het	verdelen	

van	extra	middelen	over	de	scholen.	Op	scholen	met	de	hoogste	concentraties	(wit	of	zwart	maakt	

daarbij	niet	uit)	presteren	leerlingen	iets	beter	dan	op	scholen	met	gemiddelde	concentraties.	

Basisscholen	zijn	veelal	een	afspiegeling	van	de	buurt	waarin	ze	staan.	De	kleur	van	de	school	is	dus	

niet	de	meest	bepalende	indicatie	voor	de	schoolprestaties	van	de	leerlingen	maar	het	

opleidingsniveau	van	de	ouders.	Zwarte	scholen	doen	het	in	Enschede	zelfs	beter	dan	de	zogenaamde	

grijze	scholen	(gemengde	samenstelling	allochtonen/autochtonen	met	vaak	een	laag	sociaal-

economische	achtergrond)	Volgens	de	scholen	komt	dit	omdat	er	veel	extra	middelen,	energie	en	inzet	

voor	deze	jongeren	wordt	gepleegd.	Kinderen	socialiseren	door	de	omgang	met	andere	kinderen.
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BASIS programma/Brede school

Onderwijsinstellingen	zijn	bij	uitstek	ontmoetingsruimten	voor	kinderen	en	ouders	met	

verschillende	achtergronden.	Hierbij	spelen	ook	de	brede	scholen	een	hele	belangrijke	rol.	

Mensen	ontmoeten	elkaar	op	en	bij	de	school,	leren	met	elkaar	en	hebben	plezier	met	elkaar.		

Met	als	gevolg	dat	de	wijkbewoners	zich	meer	bij	hun	eigen	buurt	betrokken	voelen	en	actiever	

participeren.	Dit	verhoogt	de	leefbaarheid	in	de	woonomgeving.	

Het	basisproject	(brede	actieve	scholen	in	de	stadsdelen)	is	een	extra	investering	van	de	gemeente	

Enschede	om	de	kinderen	gezond	en	actief	te	laten	opvoeden.	Het	basisprogramma	is	een	vervolg	op	

de	brede	school.	Door	de	activiteiten	die	scholen	samen	met	partners	aanbieden,	krijgen	kinderen	

extra	kans	om	zich	te	ontwikkelen	en	te	ontplooien.	

Voortgezet onderwijs

In	het	voortgezet	onderwijs	blijkt	de	allochtone	jeugd	slechter	te	presteren	dan	de	autochtone	leerling.

Het	percentage	schoolverlaters	onder	allochtone	jongeren	is	twee	keer	zo	hoog	dan	bij	hun	

Nederlandse	medeleerlingen	(20%	vs.	11%)	in	het	schooljaar	2005-	2006.	

Na	hun	schoolopleiding	is	er	ook	een	significant	verschil	in	het	verwerven	van	werk	tussen	

autochtone	en	allochtone	jongeren	respectievelijk	74%	en	53%.	

		%	jongeren	dat	met	een	diploma	de	school	verlaat	 Autochtone	jongeren	 Allochtone	jongeren

	 81%	 62%

		%	jongeren	tot	23	jaar	met	een	baan	 Autochtone	jongeren	 Allochtone	jongeren

	 74%	 53%

Duidelijk	is	dat	de	intermediaire	structuren	met	name	voor	allochtone	jongeren	bij	schooluitval	niet	

adequaat	werken.	Binnen	het	voortgezet	onderwijs	zijn	op	de	verschillende	locaties	zorgteams,	die	

deel	uitmaken	van	een	onderwijsvangnet	per	scholengemeenschap.	Binnen	deze	zorgteams	werken	

medewerkers	van	de	Stichting	maatschappelijke	dienstverlening	(SMD)	en	de	Jeugd	Gezondheids	

Zorg	samen	met	de	leerkrachten	en	de	interne	schoolbegeleiders,	om	jongeren	met	een	lichte	

problematiek	(die	echter	te	zwaar	is	om	opgelost	te	worden	door	de	school	zelf)	via	trajecten	te	

helpen.	Deze	(deels	allochtone)	SMD-ers	worden	door	de	gemeente	bekostigd;	hun	werkzaamheden	

zijn	de	afgelopen	1.5	jaar	uitgebreid.	Bij	zware	problematiek	worden	de	wijkzorgteams	ingezet.	

In	de	groep	kinderen	die	een	laag	advies	voor	het	voortgezet	onderwijs	krijgt,	is	de	groep	allochtone	

kinderen	oververtegenwoordigd.	In	verhouding	halen	(te-)veel	allochtone	jongeren	geen	

startkwalificatie.	
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Schooluitval en beroepskeuze

Het	verwachtingsperspectief	van	zowel	de	allochtone	leerling,	als	dat	van	hun	ouders,	is	vaak	niet	in	

overeenstemming	met	de	werkelijkheid.	Relatief	veel	allochtone	jongeren	streven	niet	realistische	

idealen	na	voor	wat	betreft	hun	toekomstig	beroep.	

	

Vaak	wijzen	ze	ambachtelijke	beroepen	af,	omdat	deze	in	hun	land	van	herkomst	weinig	waardering	

en	status	kennen.	

In	Nederland	zijn	dit	echter	vaak	de	beroepen,	die	volop	perspectief	bieden,	zoals	in	de	bouw,	de	

techniek	of	in	de	zorg.	Daartoe	wil	de	gemeente	het	Project	Couleur	Twente	verlengen	en	

experimenteel	uitbreiden	(zie	hoofdstuk	werk).

Door	het	tonen	van	rolmodellen	en	het	geven	van	informatie	zal	vanaf	de	basisschool	al	gewerkt	

moeten	worden	aan	een	realistische	schoolkeuze,	die	leidt	tot	een	succesvolle	beroepscarrière.	

Daarom	ondersteunt	de	gemeente	Enschede		het	koppelen	van	mentoren	aan	leerlingen	van	groep	7	

en	8	van	de	basisschool	en	aan	leerlingen	op	het	voortgezet	onderwijs.	Daarnaast	zet	de	gemeente	in	

op	het	ondersteunen	van	talentvolle	kinderen	waarvan	de	verwachting	is	dat	zij	het	hoger	onderwijs	

kunnen	bereiken	door	middel	van	het	ondersteunen	van	het	mentorproject	van	het	ROC.	

Via	de	Taskforce	Jongerenwerkeloosheid	wil	de	gemeente	zo	snel	mogelijk	vroegtijdige	

schoolverlaters	traceren.	De	zorgteams,	een	zorgstructuur	in	en	om	de	school	moet	deze	

problematiek	tegengaan.	Het	verder	ontwikkelen	van	de	zorgstructuur	van	het	onderwijs	en	de	

aansluiting	daarvan	op	de	stedelijke	zorgstructuur	(wijkzorgteams),	moet	een	preventieve	rol	gaan	

spelen	om	kinderen	op	het	rechte	pad	te	houden.	Dit	moet	al	beginnen	bij	binnenkomst	van	het	

kind	bij	het	consultatiebureau	door	een	monitoringssysteem	op	te	zetten.	
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Aanvullende activiteiten op het gebied van  jeugd en onderwijs: 

	In	samenhang	met	VVE	programma’s	ouderparticipatie	stimuleren:

	 	start:	schooljaar	2007-2008;

	 	uitgaven	door	gemeente:	c	1,7	miljoen.

		Overleg	met	initiatieven	op	het	gebied	van	ouderparticipatie	bij	interculturalisatie,		

	 taalontwikkeling,	opvoeding	en	de	rol	van	ouders	daarbij	in	het	onderwijs:

	 	start:	juni	2007;

	 	zit	begrepen	in	het	bedrag	voor	Triple-P	in	de	Kadernota.

	Opzetten	van	Centra	voor	jeugd	en	gezin	als	middel	voor	gezinsondersteuning:

	 	start:	nota	eind	2007	behandelen	in	gemeenteraad;

	 	start	eerste	centrum	jeugd	en	gezin:	2008;

	 	uitgaven:	afhankelijk	uitwerking	regeerakkoord	(Kadernota).

	Talentvolle	kinderen	ondersteunen	bij	het	bereiken	van	het	hoger	onderwijs	door	het

	 ondersteunen	van	het	project	Stimulering	Twents	talent:

	 	start:	Zomerkamp	zomer	2007;

	 	uitgaven	gemeente	c	4.500.

	Project	Couleur	Twente	verlengen	(2005-2007)	tot	2010	en	experimenteel	uit	te	breiden	

	 met	onderdelen	de	bouw,	de	zorg	en	de	cultuur-	technische	sector	(groen):

	 	start:	eind	2007;

	 	uitgaven	gemeente:	c	50.000	bestrijding	schooluitval	(en	c	50.000	ten	laste	van		

	 	 WWB	(instroom	regulier	werk).

	Het	voorleggen	van	taaltesten	aan	kinderen	onder	de	3	jaar:

	 	Start	eind	2007;

	 	Uitgaven	gemeente:	wordt	gedekt	uit	bestaande	producten.
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Veiligheid en integratie

Binding	met	de	buurt	en	de	wijk	is	een	belangrijk	anker	van	integratie.

Effectieve	dagbesteding,	ontmoeting,	dialoog	en	het	betrekken	van	burgers	en	organisaties	draagt	bij	

tot	verbetering	van	de	leefbaarheid	in	wijken.	In	het	kader	van	veiligheid	is	het	van	belang	tijdig	

spanningen	in	de	stad	te	kennen	en	te	herkennen.	

Uit	de	beschikbare	cijfers	op	het	gebied	van	veiligheid	in	Enschede	blijkt	geen	significant	verband	

tussen	veiligheid	en	nationaliteit	of	etniciteit.	Wel	blijven	we	scherp	letten	op	uitwassen	van	

extremisme	en	radicalisering	en	de	toenemende	mate	van	illegaliteit.

Veiligheid	is	in	Enschede	dan	ook	meer	een	thema	in	relatie	tot	leefbaarheid	en	samenleven	en	heeft	

geen	directe	relatie	met	integratie.	In	deze	nota	zullen	we	dit	thema	dan	ook	niet	verder	uitwerken.	

Een	aantal	thema’s	is	echter	wel	relevant	om	hier	te	behandelen:	huiselijk	geweld	onder	

allochtonen,	homoseksualiteit,	overlast	van	jongeren.	Helaas	is	discriminatie	van	allochtonen	in	het	

uitgaansleven	nog	steeds	aanwezig.	De	pub-ploeg	doet	in	dit	verband	goed	werk.

Dialoog met zelforganisaties

Tijdens	de	rondetafel	gesprekken	op	13	november	2006	is	de	vraag	aan	de	orde	geweest,	in	hoeverre	

zelforganisaties	een	rol	kunnen	spelen	bij	het	voorkomen	van	huiselijk	geweld	en	radicalisering.	

Zelforganisaties	blijken	niet	altijd	het	vermogen	te	hebben	om	dit	te	voorkomen,	zo	werd	

geconcludeerd.	Wel	kunnen	zelforganisaties	een	rol	spelen	bij	de	signalering	van	dit	soort	

problematiek.	Sommige	gemeenschappen	hebben	de	neiging	om	problemen	te	lang	zelf	te	willen	

oplossen,	terwijl	professionele	hulpverlening	ingezet	kan	worden.	Het	gevolg	daarvan	is	dat	

sommige	problemen	escaleren.	

De	gemeente	gaat	zelforganisaties	benaderen	met	het	verzoek	om	met	ons	een	manier	te	bedenken	

om	onderwerpen	als	overlast	kinderen	op	straat,	emancipatie	meisjes/vrouwen,	homoseksualiteit	en	

dergelijke	in	een	eerder	stadium	bespreekbaar	te	maken	met	betrokkenen	en	professionals.		

Ook	zullen	we	periodiek	met	de	religieuze	leiders	van	gedachten	wisselen.

We	stimuleren	activiteiten	die	leiden	tot	wederzijds	begrip	en	die	een	pacificerende	werking	hebben.

Aanvullende activiteiten op het gebied van veiligheid

		In	overleg	met	de	zelforganisaties	vroegtijdige	informatievoorziening	en	hulpverlening

	 stimuleren:

	 	start:	najaar	2007.
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Integratieactiviteiten

Veel	van	de	eerder	genoemde	activiteiten	op	het	gebied	van	integratie	vinden	plaats	in	de	stadsdelen	

maar	worden	vanuit	de	Programma’s	gefinancierd.	

In	de	stadsdelen	gaat	het	met	name	om	het	stimuleren	van	ontmoeting	en	participatie.	Vanuit	de	

stadsdelen	zelf	wordt	ook	geïnvesteerd	om	de	integratie	in	het	eigen	stadsdeel	te	bevorderen.		

Het	betreft	hier	laagdrempelige	activiteiten	op	buurtniveau	waardoor	bewoners	in	staat	worden	

gesteld	elkaar	te	ontmoeten.	Deze	ontmoeting	en	kennismaking	met	elkaars	culturele	achtergronden	

worden	de	komende	drie	jaar	extra	gefaciliteerd.	Het	gaat	dan	niet	om	activiteiten	van	tijdelijke	aard	

en	georganiseerd	rondom	etnische	verschillen.	Het	is	effectiever	projecten	op	duurzame	wijze	te	

organiseren	over	thema’s	die	alle	mensen	aangaan.	Ouderen,	jongeren	en	vrouwen	zijn	hierbij	de	

belangrijkste	doelgroep.

Een	volgende	stap	naar	integratie	en	participatie	is	het	meedenken	over	veranderingen	die	in	de	wijk	

plaatsvinden.	Een	grotere	betrokkenheid	van	allochtone	inwoners	bij	herstructureringen	van	hun	

wijken	wordt	door	een	multiculturelere	samenstelling	van	betrokken	bewonerscommissies	

bevorderd.

Aanvullende activiteiten in de stadsdelen

	Activiteiten	gericht	op	ouderen	allochtone	inwoners:

	 	start:	januari	2007,	dit	maakt	onderdeel	uit	van	het	aanbod	van	de	Stichting	Welzijn;

	 	ouderen	(SWO),	maakt	vanaf	2008	onderdeel	uit	van	contract	met	Alifa;

	 	uitgaven:	onderdeel	van	het	contract	met	de	SWO.

	Project	Doe	Meer	Mee	waarbij	allochtone	vrouwen	de	Nederlandse	taal	leren,		

	 ondersteuning	van	een	maatje	krijgen	en	de	buurt	leren	kennen:

	 	start:	medio	2007;

	 	uitgaven:	Oranjefonds	c	100.000	per	jaar	gedurende	drie	jaar	vanaf	2007	(Alifa,	Sive,	VUE).

	Kleinschalige	initiatieven	op	het	gebied	van	integratie	en	burgerschap	in	de	stadsdelen:

	 	start:	medio	2007;

	 	uitgaven	gemeente	vanaf	2007:	c	10.000	per	stadsdeel.	

	Multiculturele	bewonerscommissies:

	 	start:	2007.
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Ontmoeting

Elkaar	kennen	is	een	voorwaarde	en	de	sleutel	tot	integratie.	Op	diverse	manieren	wil	de	gemeente	

zowel	kennisuitwisseling	als	contacten	stimuleren.	De	gemeente	organiseerde	eind	juni	2007	een	

eerste	bijeenkomst	van	het	Kennisplatform	Enschede.	

Twee	keer	per	jaar	wordt	onder	leiding	van	de	burgemeester	een	ontmoeting	georganiseerd		tussen	de	

verschillende	culturen	in	de	stad.	Deze	ontmoetingen	zullen	verschillend	van	vorm	en	inhoud	zijn.		

Het	kan	gaan	om	bespreking	van	een	concrete	problematiek,	maar	ook	om	een	culturele	ontmoeting.

Bij	de	naturalisatieceremonie	gaat	de	gemeente	gebruik	maken	van	ervaringen	van	allochtonen	

oudkomers	en	geïntegreerde	ex-vluchtelingen	als	voorbeeld	en	rolmodel.

Kennismaking met culturen in de stad

De	gemeente	wil	de	kennismaking	tussen	culturen	in	de	stad	verder	stimuleren.	Een	voorbeeld	is	de	

samenwerking	tussen	Dagblad	Tubantia,	het	project	Samenspraak	van	de	Stichting	Welzijn	Ouderen	

en	de	gemeente	bij	het	opzetten	van	een	serie	van	24	artikelen	in	het	Dagblad	Tubantia.	In	deze	

artikelen	vertellen	bewoners	van	diverse	culturele	afkomst	over	hun	cultuur	en	hun	leven	in	Enschede.	

Via	de	website	zullen	de	activiteiten	in	het	kader	van	integratie	en	inburgering	breder	bekend	worden.	

Incidentele	ontmoetingen	tussen	allochtonen	en	autochtonen	leiden	niet	vanzelf	tot	wederzijds	

begrip	en	sympathie.	Er	zijn	tal	van	lokale	initiatieven	waarin	bevolkingsgroepen	elkaar	ontmoeten,	

maar	deze	zijn	tijdelijk	van	aard	en	worden	vaak	georganiseerd	rondom	etnische	verschillen.		

Wij	zetten	in	op	onderwerpen	die	alle	Enschedeërs	structureel	aangaan.	

Aanvullende activiteiten op het gebied van communicatie

	Kennismaking	met	de	culturen	in	de	stad	(interculturele	communicatie):

	 	start:	medio	2007;

	 	uitgaven	gemeente:	c	20.000	per	jaar	(Kadernota).	

	Website:	

	 	start:	najaar	2007;

	 	uitgaven	gemeente:	pm.

	Twee	keer	per	jaar	ontmoeting	onder	leiding	van	de	burgemeester:

	 	start:	medio	2007.
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Actiepunten

Taal/Opleiding/Scholing	

1.		In	het	kader	van	de	extra		

gelden	die	vanuit	het		

onderwijsachterstanden-

beleid	de	komende	vier		

jaar	beschikbaar	worden	

gesteld,	worden	een	aantal	

schakel-klassen	ingericht	

voor	kinderen	die	extra		

taalondersteuning		

nodig	hebben.

2.		Op	basis	van	uitkomsten	van	

de	mentoringprojecten	en	

mentorprojecten	inpassen		

van	deze	projecten	in	het	

reguliere	programma:	

“Opgroeien	in	de	stad”.

3.		Het	project:	“Twents		

talent”	van	de	UT	inpassen	

in	het	programma:	

“Opgroeien	in	de	stad”.

Resultaten

A.		De	centrale	opvang	van	neveninstromers	

(IOK	de	Globe)	continueren.

B.		De	kopklas	(als	onderdeel	van	IOK	de	Globe)	

continueren.

C.			Voor	het	overige	schooljaar	2006-	2007	als	

voorbereidingsjaar	te	nemen	voor	de		

besluitvorming	over	inrichting	en		

vormgeving	van	andere	(varianten)		

schakelklassen.

Eind	november	2006	zijn	de	eerste		

resultaten	van	deze	projecten	beschikbaar.	

Daarna	zal	naar	de	vorm	van	inpassing	binnen	

het	reguliere	programma:	“Opgroeien		

in	de	stad”	gekeken	worden.	

Gemeente	participeert	in	het	project.	Stelt		

netwerk	beschikbaar,	stimuleert	contacten	en	

afstemming	met	andere	projecten	en	sluit		

activiteiten	aan	op	project:	Twents	talent.

Termijn

Meerjarige	raming	

van	het	aantal	te	

schakelen	leer-	

lingen.	Schooljaar	

2006-2007:	40	leer-

lingen	(IOK	en	kop-

klas).	Schooljaar	

2007-2008:	25	leer-

lingen	(IOK),	10	leer-

lingen	(kopklas),	90	

leerlingen	(overige	

schakelklassen	

nieuw).	Schooljaar	

2008-2009:	25	leer-

lingen	(IOK),	10	leer-

lingen	(kopklas),	90	

leerlingen	(overige	

schakelklassen	

nieuw).

Eind	2006.

Startbijeenkomst	

UT	7	december	

2006.

Stand van zaken

De	schakelklas		

bestaat	reeds.		

Komend	schooljaar	

wordt	deze		

uitgebreid	met		

meer	leerlingen.

Project	van	SMO.

Het	project	zal	deze	

zomer	van	start	gaan.	

De	gemeente		

bekostigd	de	kosten	

van	de	summercamp.	

Daarnaast	is	er	overleg	

tussen	de	gemeente,	

UT	en	Saxion	om	de	

schakelklassen	op	

elkaar	af	te	stemmen.

Bijlage

In	deze	bijlage	wordt	een	geactualiseerde	stand	van	zaken	gegeven	van	de	activiteiten	die	in	de	

eerste	ronde	integratiedebatten	zijn	voorgenomen.	

	

Integratienota deel 1, stand van zaken mei 2007
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Werk/Stage

1.		De	wethouder	P&O	stelt	een	

plan	op	voor	het	realiseren	

van	stage	en	traineeplaatsen	

binnen	de	gemeentelijke	

organisatie.

2.		Extra	inzet	bij	het	vinden		

van	stageplekken	als	alleen	

het	plan	van	aanpak	zoals		

ontwikkeld	door	het	VMBO	

onvoldoende	blijkt	te	zijn		

om	jongeren	van	allochtone	

afkomst	aan	een	stageplaats	

te	helpen.

3.		In	het	kader	van	het	project	

PAVEM/DOEMEE	worden		

tien	vrouwen	per	jaar	

gedurende	drie	jaar	toegeleid	

naar	een	baan	in	de	zorg.

In	de	huidige	CAO	voor	gemeentepersoneel	is	

in	het	kader	van	de	bestrijding	van	de	jeugd-

werkloosheid	afgesproken	dat	in	de	periode	

2006/2007	gemeenten	landelijk	1000	leer/werk-	

en	stageplekken	reserveren	voor	jonge	werk-

zoekenden	(leeftijd	16	tot	25	jaar)	die	minimaal	

drie	maanden	als	werkzoekende	staan		

ingeschreven	bij	het	CWI.	Uitvoering	van	die	

afspraak	betekent	dat	Enschede	minimaal	10	

plaatsen	wil	realiseren.	Jonge	mensen	met		

affiniteit	in	de	richting	van	met	name		

administratief/secretarieel	werk	zullen	uit	het	

bestand	van	het	CWI	geselecteerd	worden	en	

in	eerste	instantie	een	werkstage	van	drie		

maanden	aangeboden	krijgen	(met	behoud	van	

uitkering)	bij	een	van	de	diensten	van	de	

gemeente	Enschede.	Dit	kan	vervolgens	leiden	

tot	een	tijdelijke	aanstelling	van	max.	anderhalf	

jaar.	De	gemeente	biedt	de	werkzoekende		

daarbij	adequate	begeleiding	en	een	opleiding	

aan.	In	die	periode	zal	de	werkzoekende	als	

interne	kandidaat	beschouwd	worden	bij	een	

sollicitatieprocedure	voor	structurele	vacatures.	

De	invulling	van	de	plaatsen	zal	minimaal	een	

afspiegeling	moeten	vormen	van	de	bevolkings-

samenstelling	van	de	gemeente.

Resultaat	overleg	met	MKB,	ROC,	Kamer	van	

Koophandel,	horeca,	Marktbond.

Het	was	oorspronkelijk	de	bedoeling	om	10	

hoger	gekwalificeerde	allochtone	vrouwen	uit	

de	bijstand	een	traject	op	HBO	niveau	aan	te	

bieden	gericht	op	een	functie	in	de	zorg.	

Allochtone	vrouwen	in	de	bijstand	blijken	een	

traject	op	MBO	niveau	aan	te	kunnen.		

De	oorspronkelijk	geselecteerde	vrouwen		

krijgen	thans	een	traject	op	MBO-	niveau	via	

re-integratiebedrijf	Solumé.

Eind	2007	moeten	

de	resultaten		

van	de	huidige	

actieplannen		

zichtbaar	zijn.		

Als	dan	kan	blijken	

of	nadere	stappen	

vereist	zijn	om	het	

aantal	leer/werk-	

en	stageplekken	

verder	uit	te		

breiden.

Gereed	voor	start	

schooljaar	2007.

De	intake	van	de		

vrouwen	heeft		

plaatsgevonden.

Tot	op	heden	zijn	er		

in	het	JAS	project		

(Jongeren	Aan	de	Slag)

zes	jongeren	bij	de	

gemeente	werkzaam.	

Van	deze	zes	jongeren	

zijn	er	twee	allochtoon,	

wat	dus	een	goede	

afspiegeling	is	van		

de	bevolkings-	

samenstelling.
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Bijlage

4.		In	het	kader	van	het	project		

PAVEM/DOEMEE	bereidt	Alifa	

in	samenwerking	met	SIVE	

en	de	Volksuniversiteit	een	

aanvraag	voor	het	uitvoeren	

van	taalontmoetingstrajecten	

gericht	op	vrouwen	voor.

Sociale	samenhang/

leefbaarheid

1.		Op	stadsdeelniveau	zal	in	

overleg	met	de	zelf-

organisaties,	moskeeën	en	

kerkelijke	gemeenschappen	

gekeken	worden	welke	

bijdrage	zij	kunnen	leveren	

aan	het	bevorderen	van	de	

sociale	samenhang	en	

leefbaarheid	in	de	stadsdelen.

2.		Om	de	kennis	op	het	gebied	

van	de	diverse	culturen	en	

levens-beschouwingen	in	de	

stad	te	bevorderen	door	op	

de	stadspagina	in	de	huis	

aan	huis	krant	en	op	de	

internetsite	wekelijks	

aandacht	te	besteden	aan		

dit	onderwerp.	

3.		De	gemeente	Enschede	doet	

in	samenwerking	met	een	

aantal	sportbonden	mee		

aan	het	project	Meedoen	

allochtone	jeugd	door	sport.

4.		De	ondersteuning	van	

zelforganisaties	onder-

brengen	bij	het	Servicepunt	

Vrijwilligerswerk.

5.		Het	instellen	van	een		

Kennisplatform	gericht		

op	het	bevorderen	van		

burgerparticipatie	en	het	

voorkomen	van	sociale	

uitsluiting.

Aanvraag	voor	het	uitvoeren	van		

taalontmoetingstrajecten;	aantal	vrouwen,	

financiering,	planning,	resultaatomschrijving.

In	het	kader	van	de	subsidieregeling	Ruimte	

voor	Contact	van	het	Ministerie	van	Justitie	is	

een	subsidieaanvraag	ingediend	waarbij	voor	

elk	stadsdeel	pilotprojecten	worden	opgevoerd.

De	afdeling	communicatie	moet	dit	project		

nog	opstarten.

Sportdeelname	van	6-24	jarige	gaat	van	76%		

in	2005	naar	85%	in	2009.	7	sportbonden	doen	

mee	.	Bij	2	sportstimuleringsprojecten		

uitgevoerd	incl.	zorgtraject.

Alifa	maakt	opzet	voor	inpassen		

ondersteuning	in	het	Servicepunt	Vrijwilligers.

Relevante	personen	bezoeken,	beoordelen		

en	selecteren	voor	deelname	aan	het	

Kennisplatform.

Projectplan	wordt	

medio	november	

2006	ingediend	bij	

het	Oranjefonds.

Bij	toekenning	

start	eerste	pilot		

in	stadsdeel	Zuid	

eind	2006.

Is	in	uitvoering.

Gereed		

januari	2007.

Installatie		

1	juli	2007.

In	januari	2007	is	

gestart	met	het		

werven	van	vrouwen.

De	subsidie	is		

toegekend.	Er	zijn		

vijf	locaties	in	de	stad	

aangewezen	waar	men	

gaat	beginnen	met		

pilot	projecten.	Nu	is	

men	bezig	hoe	men	de	

ondersteuning	vorm	

moet	gaan	geven.	

Er	komen	24	artikelen	

in	Tubantia	in		

samenwerking	met		

de	gemeente	

Enschede,	Tubantia		

en	Stichting	Welzijn	

Ouderen	(project	

samenspraak).	

Momenteel	doen	er		

29	sportverenigingen	

mee.

Op	26	april	heeft	de	

eerste	bijeenkomst	

plaatsgevonden.	Er	zijn	

twee	stagiaires	aange-

trokken	om	dit	plat-

form	te	organiseren.	

Op	26	juni	a.s.	zal	het	

geïnstalleerd	worden.	
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