Beste panellid,
In deze nieuwsbrief vindt u de meest interessante resultaten van het onderzoek over de inburgering
van statushouders in de gemeente Oisterwijk dat in november 2021 heeft plaatsgevonden.
Dank voor uw medewerking!
Namens de gemeente Oisterwijk willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan dit onderzoek.
De gemeente vindt het belangrijk dat statushouders goed integreren in de Nederlandse samenleving.
Het gaat hier om mensen die afkomstig zijn uit een land buiten de EU, die vanwege een onveilige
situatie hun land zijn ontvlucht. Zij hebben in Nederland een verblijfsvergunning en gaan op een
volwaardige manier participeren in de samenleving.
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in Nederland van kracht. Deze nieuwe wet heeft als
doel dat de inburgeraar snel en volwaardig meedoet in de Nederlandse maatschappij, het liefst via
betaald werk. Het is de bedoeling dat de inburgeraars het voor hen hoogst haalbare taalniveau
bereiken en de Nederlandse maatschappij goed leren kennen. Het leren van taal en cultuur wordt zo
snel mogelijk gecombineerd met participeren in de samenleving. De resultaten van dit onderzoek
worden gebruikt om goed uitvoering te geven aan de nieuwe wet en de integratie van onze nieuwe
inwoners te bevorderen.
Respons
In totaal vulden 430 van de 1.065 panelleden deze vragenlijst in (40%).
Ervaring en contact met statushouders
We vroegen de respondenten of zij wel eens contact hebben met statushouders. Iets meer dan de
helft van de respondenten (52%) geeft aan wel eens of zelfs vaak statushouders tegen te komen in
de gemeente Oisterwijk. Een derde van de respondenten komt (bijna) nooit statushouders tegen. Zij
die wel eens statushouders tegenkomen, hebben hier in de meeste gevallen (bijna) nooit contact
mee (67%). Een kwart van de respondenten heeft wel eens contact met statushouders. In de meeste
gevallen komen deze statushouders uit Syrië (67%) of Afghanistan (34%).
Beeldvorming
Meer dan de helft van de respondenten (55%) geeft aan dat er te veel vluchtelingen naar Nederland
komen. Een ietwat kleinere groep (46%) is van mening dat er ook te veel vluchtelingen naar
Oisterwijk komen. 45% van de respondenten geeft aan dat de integratie van statushouders in
Oisterwijk volgens hen problemen oplevert.
De inburgering verloopt volgens veel respondenten nog niet optimaal. Zo geeft 70% van de
respondenten aan dat statushouders in Oisterwijk vooral vrienden/kennissen hebben die ook van
niet Nederlandse komaf zijn. Ook geeft meer dan de helft (56%) aan dat statushouders zich niet
aanpassen aan de Nederlandse cultuur en gewoonten.
Iets meer dan een derde van de respondenten (35%) merkt wel eens dat statushouders in de
gemeente Oisterwijk worden gediscrimineerd. 5% geeft zelfs aan dat dit regelmatig tot vaak gebeurt.
Discriminatie zou volgens respondenten vooral zitten in de negatieve berichtgeving en de manier
waarop over statushouders wordt gesproken.

Behoefte aan contact/informatie
19% van de respondenten zou wel meer contact willen met statushouders in hun buurt. Driekwart
van de respondenten is onvoldoende op de hoogte van wat er speelt in Oisterwijk rondom de
integratie van statushouders. De informatiebehoefte zit met name in het proces wat statushouders
doorlopen (72%) en wat de gemeente doet om de integratie te bespoedigen (68%).
Hoe gaat het nu en wat kan beter?
Veel respondenten weten niet goed hoe de inburgering van statushouders gaat. Zij hebben hier
onvoldoende informatie over en komen zelf niet in aanraking met statushouders. Een deel van de
respondenten is tevreden over de begeleiding die statushouders wordt geboden en over de
voorzieningen waar zij toegang toe hebben.
Er zijn ook een aantal dingen die volgens veel respondenten minder goed gaan. Zo zou er te weinig
communicatie en openheid zijn vanuit de gemeente over statushouders. Ook zouden statushouders
de druk op de woningmarkt vergroten. Daarnaast vinden respondenten dat er te veel statushouders
in Oisterwijk zijn komen wonen, dat het integratietraject te vrijblijvend lijkt en dat de Nederlandse
normen en waarden in dit traject blijkbaar niet goed genoeg overgebracht worden. Uit de reacties
maken we overigens ook op dat een aantal respondenten statushouders lijkt te verwarren met
asielzoekers (zonder vluchtelingenstatus).
Nogmaals dank voor het delen van uw mening en ervaringen!
De volledige rapportage is binnenkort te vinden op www.oisterwijk.nl/burgerpanel
Met vriendelijke groet,
Loet Verhoeven
Burgerpanel Oisterwijk

