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Cirkel van Integratie, een voorstel (30 april 2018)

Een pilot voor de ‘Cirkel van Integratie’
Datum: 30 april 2018

Achtergrond en huidige status
Op 19 maart 2018 hebben Marian Stoppelenburg en Jan van Bon1 een verzoek ingediend bij
staatssecretaris M.G.J. (Mark) Harbers om toestemming voor een pilot met de Cirkel van Integratie in
Nederland. Het plan is gebaseerd op het Canadese systeem ‘Group of Five’. Het verzoek is in
behandeling (Bijlage: Cirkel van Integratie, een verrijking en besparing).

Waarom de Cirkel van Integratie
Een vluchteling die door particulieren in een Cirkel van Integratie wordt geadopteerd, begeleid en
financieel ondersteund, integreert sneller en beter. Deze aanpak bespaart de overheid kosten en
beantwoordt aan de behoefte van Nederlanders die vluchtelingen willen helpen.

Het startpunt voor een Cirkel van Integratie
Ben jij in contact gekomen met een vluchteling2 die in Nederland verblijft zonder verblijfsvergunning
en vind jij het belangrijk dat deze vluchteling een veilige en betekenisvolle toekomst krijgt? Ben jij
bereid en in staat concrete en/of financiële ondersteuning te bieden aan deze vluchteling? Is het
antwoord op deze vragen ‘ja’? Deze situatie vormt het startpunt voor een Cirkel van Integratie.

Verblijfsvergunning als voorwaarde voor succes
Zodra staatssecretaris Mark Harbers (asiel) en minister Wouter Koolmees (integratie) instemmen
met een pilot conform het voorstel, dan is beoordeling en goedkeuring door de IND (Immigratie- en
Naturalisatie Dienst) van de financiële en sociale haalbaarheid van jouw aanbod in het plan (zie
volgende pagina) noodzakelijk om te starten met een Cirkel van Integratie. Als tegenprestatie kent
de IND - na de reguliere veiligheidscheck - een verblijfsvergunning3 toe aan de vluchteling.

1

Voor alle vragen of reacties: info@connectingfriends.net
Bedoeld is hier een alleenstaande vluchteling, een stel of een gezin van vluchtelingen zonder status.
3
Dit onderdeel is cruciaal voor het beoogde resultaat: succesvolle inburgering van de vluchteling. Let op: dit
stuk heeft geen wettelijke grondslag; niemand kan hieraan rechten ontlenen.
2
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Het plan van een Cirkel van Integratie
Als initiatiefnemer voor een Cirkel van Integratie verzamel je een groep mensen uit jouw sociale en
geografische omgeving die gezamenlijk bereid zijn gedurende 2 jaar de vluchteling te ondersteunen.
Samen maak je een plan. In dat plan gaat het om de volgende vragen4:
A

Vraag
Samenstelling Cirkel van Integratie

Antwoord5
Volledige naam

1
2

3

B
1
2
3
C

oplossing
1
2
3
4
5
6
7

Woning + inrichting + energiekosten
Administratieve en financiële hulp
Voeding
Kleding, schoenen, kapper
Mobiliteit (auto, fiets, OV-kaart)
Zorgkosten (arts, tandarts, verzekering)
Vrijetijdsbesteding (sport, hobby)

D

Opleiding en werk

1
2
3
4

4

BSN / V-nummer

Wie is de initiatiefnemer?
Welke mensen maken deel uit van de
Cirkel van Integratie
(richtlijn 5 tot 8 personen)
Wie is/zijn de vluchteling(en) die
opgenomen worden in de Cirkel van
Integratie?
Sociale integratie
Beschrijf hoe het contact met de
vluchteling is ontstaan.
Beschrijf de situatie van de vluchteling
op dit moment.
Wat zijn de concrete plannen om de
integratie te realiseren?
Huisvesting en dagelijkse behoeften

Hoe verloopt de taalverwerving?
Wat zijn de school-, studie- of
opleidingsplannen?
Welke mogelijkheden heeft de
vluchteling om zelf te werken?
Overig
Totale kosten per maand8
Gemiddeld bij 6 deelnemers

door de leden

oplossing
door de leden

kosten pp per maand

kosten6 per maand7
600
0
300
100
150
120
50

kosten per maand
0
via DUO
inkomsten:
200
80
1200
200

Deze vragenlijst is een eerste concept, gebaseerd op de procedure in Canada voor een Group of Five. Het
belangrijkste verschil met een Group of Five is, dat een Cirkel van Integratie bedoeld is voor vluchtelingen
zonder status die al in Nederland verblijven en dat een Group of Five juist vluchtelingen naar Canada haalt.
5
Het is op dit moment nog niet mogelijk het formulier daadwerkelijk in te zenden; in dit stadium dient deze
vragenlijst uitsluitend als richtlijn om te bepalen of je een Cirkel van Integratie kunt en wilt starten.
6
De kosten zijn afhankelijk van de mogelijkheden van de Cirkel; is woonruimte beschikbaar bij leden, dan
vervalt een groot deel van de maandelijkse kosten.
7
Ter illustratie een voorbeeld met richtbedragen voor een alleenstaande vluchteling.
8
De verdeling van de kosten bepaal je vooraf binnen de groep. Daarbij is het zeker niet noodzakelijk, dat elk lid
van de Cirkel financieel gelijkwaardig kan bijdragen.
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BIJLAGE (19 maart 2018):
Cirkel van Integratie, een verrijking en besparing
Voorstel
Op basis van persoonlijke ervaring met de opvang van een illegale,
uitgeprocedeerde vluchteling doen twee burgers uit de gemeente
Noordenveld het voorstel in enkele gemeenten een pilot te starten met
particuliere adoptie van vluchtelingen zonder status.

Waarom vluchtelingen zonder status
In Nederland verblijven duizenden vluchtelingen zonder status, met ruwweg twee profielen:
1. uitgeprocedeerde, illegale asielzoekers zonder perspectief op een veilige toekomst
2. asielzoekers die al lange tijd in de procedure voor een verblijfsvergunning zitten
Deze mensen veroorzaken op verschillende manieren overlast, zorgen en kosten voor de
samenleving, terwijl zij zelf in veel gevallen niets liever willen dan een zinvolle, legale bijdrage
leveren aan de Nederlandse samenleving.

Waarom particuliere opvang
Een vluchteling die door particulieren wordt geadopteerd, begeleid
en financieel ondersteund, integreert sneller en beter. Deze aanpak
bespaart de overheid kosten en beantwoordt aan de behoefte van
Nederlanders die vluchtelingen willen helpen.

Wat is een Cirkel van Integratie
Het voorstel voor legale, particuliere adoptie is deels gebaseerd op
het succesvolle Canadese systeem ‘Group of Five’. De ‘Cirkel van
Integratie’ voor Nederland in hoofdlijnen:
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9

Een inwoner van Nederland ontmoet een vluchteling 9 zonder status.
Dit gebeurt regelmatig op straat, op de school van de kinderen, in
de bus, in een winkel of in het ziekenhuis.
De ontmoeting leidt tot een sociale verbinding tussen mensen.
De behoefte om te helpen leidt voor de Nederlander tot de vorming
van een groep van 5 personen of gezinnen uit zijn sociale en
geografische omgeving.
De groep beoordeelt de motivatie van de vluchteling om in
Nederland te blijven en vormt een ‘Cirkel van Integratie’.
De Cirkel stelt met de vluchteling een plan op voor:
a. huisvesting, zorg, vervoer, kleding, voeding
b. taalverwerving en sociale integratie
c. financiële en administratieve ondersteuning
d. begeleiding bij opleiding, sollicitaties en werk
IND beoordeelt het plan en checkt de vluchteling op
veiligheidsaspecten.
IND geeft een verblijfsvergunning af (conform vergunningenbeleid).
De Cirkel start het tweejarig integratietraject.

Het voorstel betreft alleenstaande vluchtelingen, stellen en gezinnen.
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De voordelen van particuliere adoptie
Canada hanteert al tientallen jaren het systeem van opvang door particulieren. In de praktijk
verloopt de sociale integratie via een persoonlijk netwerk beter dan via geïnstitutionaliseerde
constructies. Een vluchteling heeft behoefte aan contact met gewone burgers, mensen zonder
professionele rol. Een Cirkel vereenvoudigt de stap naar daadwerkelijk contact. De voordelen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

een kans voor vluchtelingen zonder status
verbetering van sociale integratie (tweezijdig)
besparing van kosten voor de overheid
verrijking van levens voor álle betrokkenen en hun netwerk
legalisering van particuliere hulp
vergroting van het aanbod op de arbeidsmarkt
betere benutting van woonruimte in Nederland

Randvoorwaarden voor een succesvolle invoering van de Cirkel van Integratie
De voordelen van de particuliere adoptie zijn groot voor alle betrokken partijen: overheid,
Nederlanders en vluchtelingen in de Cirkel en hun beider sociale en professionele netwerken.
Om nadelige effecten te minimaliseren zijn risico’s en oplossingen geformuleerd. De oplossingen
vormen de randvoorwaarden voor de invoering van het plan.
kenmerk

risico

oplossing

Cirkel ontstaat uit
persoonlijk initiatief

persoonlijke
inschattingsfout

groep beoordeelt
gezamenlijk de motivatie

Cirkel adopteert
vluchteling

vluchteling is
onbetrouwbaar

IND beoordeelt op
veiligheid

inburgeringsexamen
verplicht

vluchteling slaagt niet

Cirkel zet zich extra in +
overheidsregelingen

Cirkel is legaal,
tweejarig
integratietraject

vluchteling blijft
financieel afhankelijk

reguliere uitkeringen

vluchteling vindt geen
sociale aansluiting

voortgezette
betrokkenheid Cirkel

Aanpak van de pilot
Om zicht te krijgen op de haalbaarheid van landelijke invoering is een
pilot gewenst. In diverse delen van Nederland hebben burgers kenbaar
gemaakt serieuze belangstelling te hebben een Cirkel van Integratie te
vormen om een specifieke vluchteling (of vluchtelingengezin) te helpen.
Toestemming van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en
medewerking van de betrokken gemeenten vormt het startpunt voor een
projectgroep om de pilot te realiseren, te monitoren en te rapporteren.
Het werk tot op dit moment is op vrijwillige basis uitgevoerd door de
initiatiefnemers, Marian Stoppelenburg en Jan van Bon uit Roden.
Meer over de achtergrond van het plan voor Nederland en publicaties tot
nu toe zijn te vinden via: www.consonante.nl/ahmad-en-sayed
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