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Vanuit Enschede zijn er verschillende contacten met steden 
vlak over de grens. De afgelopen twee jaren heb ik de eer 
gehad betrokken te zijn bij een grensoverschrijdend project 
met Munster. Het thema was inburgering. Rond dit thema 
blijkt er een groot verschil van aanpak van de doelgroep te 
zijn. De verschillen leverden zoveel gespreksstof op, dat 
uiteindelijk een Euregionaal project ontstond. Het werd een 
coproductie van Munster en Enschede, ondersteund door 
de Euregio en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. 
 
 
Het project heeft een uitstekende projectleiding gekend vanuit Munster. Een 
belangrijk succes van het project vond ook zijn grondslag in de goede persoonlijke 
verhoudingen. Dat gold niet alleen voor de heer Köhnke en mijzelf, maar ook tussen 
de ambtelijke staf en de wetenschappers waren er uitstekende verhoudingen. 
Het resultaat van die samenwerking ligt nu voor u in de vorm van een slotbericht van 
het project. In december van 2005 had ik al het genoegen veel geïnteresseerden in 
het project in Enschede tijdens het afsluitende congres te mogen begroeten. Toen 
kon al een groot deel van het eindresultaat gepresenteerd worden. In dit slotbericht 
kunt u de resultaten nog eens rustig nalezen.  
 
Inhoudelijk is het vanuit het Enschedese gezichtspunt een meer dan geslaagd 
project geworden. Kenmerkend voor Enschede was dat we er in geslaagd zijn de 
middelen voor inburgering in onze stad bij één aanbieder weg te zetten, het ROC van 
Twente. Daarbij hanteerden we outputgeoriënteerde contractafspraken. De 
afspraken zijn door het ROC zo goed uitgevoerd dat zij voor een deel een bonus 
krijgen. 
 
Belangrijk resultaat is natuurlijk dat de wetenschappers een integratiemeetlat hebben 
kunnen ontwikkelen, die universeel bruikbaar is. Ondanks een relatieve korte 
tijdsspanne waarin de deelnemers gevolgd en onderzocht konden worden zijn de 
eerste resultaten in dit verslag terug te vinden. Wel is besloten om dit onderzoek met 
een jaar te verlengen om een vollediger beeld te krijgen van de resultaten van het 
door Munster en Enschede ingezette nieuwe beleid bij nieuwkomers in hun 
gemeente. In november 2006 worden de resultaten hiervan op een congres in 
Munster gepresenteerd. 

 



  

 
Helaas is in Nederland de landelijke overheid van plan een nieuw systeem van 
inburgering door te voeren, waarbij men breekt met het tot nu toe gevoerde beleid. 
Enschede moet dus noodgedwongen een nieuwe weg inslaan, met minder geld en 
minder overheidsverantwoordelijkheid voor belangrijke groepen. De vaak geroemde 
eigen verantwoordelijkheid wordt hier verkeerd toegepast.  
 
In Munster hebben we kunnen zien dat het inschakelen van vrijwilligers en 
woningbouwcoöperaties ook zijn vruchten afwerpt. Ons is daarmee een weg 
gewezen die alternatieven geeft. 
Ik hoop dat dit verslag van ons project voor u een leerzaam is en een hulpmiddel kan 
vormen bij uw besluitvorming om onderdelen er van in de dagelijkse praktijk toe te 
passen. 
 
Munster wil ik tenslotte complimenteren met en danken voor de uitstekende 
projectleiding. Ik vertrouw de op dat de voorgezette samenwerking tussen Munster 
en het ROC eveneens smaakvolle vruchten zal afwerpen. 
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