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1. VOORWOORD 

2018-2019 bracht Stichting Civic een vliegende start. Na de oprichting in april 2018 hebben 

we onze doelstellingen behaald, onze organisatie verstevigd en onze naam gevestigd. We 

hebben zichtbaar invloed uitgeoefend op het Nederlands inburgeringsbeleid. Maar het 

beleid is er nog niet, dus er is nog veel te doen. 

 

Na oprichting heeft Stichting Civic in haar beginfase vooral de pijlen gericht op het 

beïnvloeden van de plannen voor het aankomend inburgeringstelsel. Dit doen wij door 

wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk structureel in het publieke en 

politieke debat onder de aandacht te brengen.  

 

Wat brengt de toekomst ons? De plannen voor het nieuwe inburgeringsbeleid dat 1 januari 

2022 ingaat zijn politiek inmiddels geconsolideerd. Deze bevatten een aantal verbeteringen. 

Het nieuwe stelsel is (iets) meer gestoeld op wetenschappelijke inzichten en heeft meer oog 

voor het belang van afstemming van de inburgering op de situaties van individuele 

inburgeraars, zoals Stichting Civic structureel betoogt. Toch zijn we niet tevreden. Zo is er 

geen overgangsregeling voor de inburgeraars die startten tussen 2013-2021. Wij zetten ons 

in voor de grote groep inburgeraars die vallen onder het huidige beleid. Iedereen die nu 

inburgeringsplichtig is (en iedereen dit tot 1 januari 2020 nog arriveert) moet voldoen aan 

de nú geldende eisen. En kan, reden tot grote zorg, te maken krijgen met de nú geldende 

sancties. In de praktijk leidt dat tot schrijnende gevallen, waarin inburgeraars aanlopen 

tegen schulden en boetes die kunnen oplopen tot (meer dan) tienduizend euro. 

 

Ook wordt de taaleis voor de afronding van de inburgering (en naturalisatie) verhoogd naar 

B1 en nemen de boetegronden en de complexiteit van het stelsel toe. Dit zal naar 

verwachting problemen opleveren. In de huidige situatie is de A2 norm immers voor velen 

al te hoog. Vooralsnog is te onduidelijk op welke manier het onderwijsaanbod gerealiseerd 

gaat worden en hoe de (didactische) kwaliteit gewaarborgd wordt. Voor de uitvoering van 

de nieuwe wet worden gemeentes verantwoordelijk. Wij vrezen gemeentelijke ongelijkheid. 

Voorts hebben gemeentes de afgelopen maanden helder hun zorg geuit over financiële 

middelen die hen door het Rijk verstrekt zullen worden. Ook hierover is nog geen 

duidelijkheid. Onder voorwaarden zal het mogelijk zijn de inburgering af te ronden, zonder 

de B1-norm te halen. Bijvoorbeeld door ‘afschaling’ naar A2 of het voltooien van de 

praktische Z-route. Maar het plan is dat voor naturalisatie de norm voor iedereen B1 wordt. 

Dit zal betekenen dat vele nieuwkomers in Nederland geen Nederlander kunnen worden. 

Dit is democratisch onwenselijk – in een democratie moet in principe iedereen die 

structureel aan wetgeving onderworpen is inspraak krijgen in die wetgeving – en ook 

demotiverend: deze nieuwkomers zullen er nooit ‘bij mogen horen’. 

 

Tot slot laat de wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en inburgeringsvereisten 

nog steeds te wensen over. 

 

Om deze reden zijn onze speerpunten voor 2020-2021: 

• opkomen en aandacht vragen voor de 2013-2021 inburgeraars die nu tussen wal en 

schip raken en vaak (onredelijk) geconfronteerd worden met boetes en schulden; 

• het naar voren brengen van niet alleen kwantitatieve data over inburgering, maar 

ook (juist) persoonlijke verhalen en portretten over de gevolgen van het 

inburgeringsbeleid 

• in kaart brengen van knelpunten van het nieuwe beleid; 

• meerdere (bezoldigde) stages aanbieden, met juridische, journalistieke en 

wetenschappelijke focus; 
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• investeren in contacten met Kamerleden en ambtsbekleders met de portefeuille 

inburgering, met als doel dat zij ons zien als aanspreekpunt en gesprekspartner; 

• campagne voeren tegen de verhoging van de taaleis binnen de inburgering naar B1, 

als ook tegen de verhoging van de taaleis naar B1 als vereiste voor naturalisatie 

voor alle migranten. 

 

Tamar de Waal 

Voorzitter Stichting Civic 

 

1.1. Termijn beleidsplan 

In dit beleidsplan geeft Stichting Civic inzicht in haar doelstellingen en de manier waarop zij 

deze beoogt te bereiken. De termijn van het beleidsplan omvat de jaren 2020 en 2021.  

2. MISSIE, VISIE, STRATEGIE 

2.1. Missie en visie 

Bestaansgrond 

In Nederland moeten nieuwkomers voldoen aan een inburgeringsplicht. Sommigen onder 

hen lukt dit vrij gemakkelijk, maar vele anderen lopen vast in een woud van regels, 

opstapelende verplichtingen en te moeilijke examens. De afgelopen twintig jaar is het 

Nederlands inburgeringsbeleid twintig keer aangepast. Toch zijn de resultaten van het 

huidige inburgeringsbeleid ondermaats: nieuwkomers in de samenleving kampen met 

taalachterstanden, ze worden geconfronteerd met schulden en boetes, en komen relatief 

vaak en langdurig in de bijstand terecht.  

 

Dit komt doordat wetenschappelijke inzichten of ervaringen uit de praktijk nooit de basis 

hebben gevormd voor de wijzigingen van het inburgeringsbeleid. In plaats daarvan was 

ideologie leidend in debatten over het wijzigen van de inburgering. Zo kent Nederlands 

sinds 2013 een private inburgeringsmarkt. Sinds 2013 bevinden zich onder inburgeraars 

relatief veel vluchtelingen; de grootste groep inburgeraars zijn familiemigranten. Inburgeren 

is in dit systeem de individuele verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. Begin 2017 

publiceerde de Algemene Rekenkamer een kritisch rapport over dit inburgeringsysteem. 

(AR, Eerste resultaten van de Wet inburgering 2013, 2017). In dit rapport benadrukte de 

Rekenkamer dat de keuze voor een private inburgeringsmarkt ‘niet onderbouwd’ was en nu 

‘onvoldoende werkt in de praktijk’. Het inburgeringsbeleid staat volgens de 

Integratiebarometer 2018 van het Verwey-Jonker Instituut integratie zelfs in de weg. Ook 

de Nationale Ombudsman is kritisch en constateert dat de overheid regels te veel centraal 

stelt in plaats van wat de inburgeraar nodig heeft (‘Een valse start: een onderzoek naar 
behoorlijke inburgering’, 10 oktober 2018). Deze rapporten zijn in lijn met de bevindingen 

in het proefschrift van Tamar de Waal (De Waal, Conditional Belonging, 2017).    

 

De problemen rondom de huidige inburgering, zowel qua opzet als uitvoering, zijn haast 

teveel om op te noemen. De zelfredzaamheid van nieuwkomers wordt overschat; malafide 

taalbureaus opereren op de private inburgeringsmarkt; er is een gebrek aan transparantie 

met betrekking tot het tentamineren van de examens; en onderdelen van het 

inburgeringsbeleid staan op gespannen voet met Europees recht.  

 

Oprichting Stichting Civic en missie 
Stichting Civic zet zich in voor beter inburgeringsbeleid dat is gebaseerd op feiten, 

ervaringen uit de praktijk en zorgvuldig sociaalwetenschappelijk en juridisch onderzoek. 
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Dit inburgeringsbeleid moet ook passen binnen de kaders van onze democratische 

rechtsstaat. 

 

Stichting Civic is op 24 april 2018 opgericht. Voorafgaand aan de oprichting is op 13 

december 2017 een kick-off bijeenkomst gehouden en heeft de stichting bekendheid 

gegeven aan haar doelstellingen aan de hand van de opiniebijdrage 'Stop eens met feitenvrij 

inburgeringsbeleid' (d.d. 6 februari 2018) in het NRC Handelsblad. Naar aanleiding van dit 

stuk hebben meer dan 250 sympathisanten zich gemeld bij de stichting.  

 

Visie 

Stichting Civic heeft als visie dat het vanzelfsprekend wordt om inburgeringsbeleid (of: 

startbeleid) te formuleren of aan te passen aan de hand van feiten in plaats van ideologie. 

Stichting Civic is in het leven geroepen om misstanden, onrechtmatigheden en weeffouten 
in het huidige en toekomstige inburgeringsbeleid onder de aandacht te brengen. 

 

Onze roep om evidence-based inburgeringsbeleid lijkt de politiek al snel te hebben bereikt. 

De verantwoordelijk minister Koolmees (SZW, D66) heeft erkend dat het huidige beleid 

een chaos is en dat een wetenschappelijke aanpak vereist is. Hij juicht de doelstellingen van 

Stichting Civic toe (Algemeen Overleg TK, 7 februari, 01:02:00).  

 

Toch staan ook nu in het regeerakkoord plannen met betrekking tot de inburgering die in het 

huidige politieke klimaat allicht goed klinken, maar waarvan de haalbaarheid of praktisch 

nut niet is onderbouwd. Een voorbeeld hiervan is dat de taaleis voor alle inburgeraars zal 

worden verhoogd naar B1 (niveau). Hierover publiceerde voorzitter Tamar de Waal op 26 

juni in De Correspondent het stuk verschenen 'Inburgering: een hindernisbaan voor 

nieuwkomers'.  

 

Naar aanleiding van de plannen van de minister om het leenstelsel vanaf het jaar 2021 af te 

schaffen en meer maatwerk mogelijk te maken, is er op 3 juli 2018 een vervolgstuk 

gepubliceerd in de Correspondent. Hierin wijst voorzitter Tamar de Waal op nog niet 

benoemde knelpunten zoals lange wachtlijsten, het gebrek aan transparantie omtrent 

inburgeringsexamens, de twijfelachtige effectiviteit van sommige inburgeringseisen en het 

ontbreken van een overgangsregeling voor de huidige groep nieuwkomers. DUO deelt 

duizenden boetes uit aan inburgeraars die te langzaam inburgeren, terwijl het ministerie op 

basis van onderzoek erkent dat het inburgeringsysteem niet werkt.  

 

Voor Stichting Civic blijft de uitdaging om het publieke debat en de beleidsvorming 

rondom het thema inburgering te voorzien van feitelijke en academische kennis. Hierbij 

voelt zij zich gesterkt door de inzet van vrijwilligers die voor de stichting hun ervaringen en 

expertise delen. 
 

2.2. Doelstellingen en strategie 

Stichting Civic wil dat wetenschappelijk onderzoek, feiten en ervaringen uit de praktijk 

centraal komen te staan binnen het inburgeringsbeleid. Meer specifiek houdt dit in dat 

Stichting Civic 1) de knelpunten en best practices van het huidige beleid in kaart gaat 

brengen 2) de politieke en publieke bewustwording van de knelpunten van het huidige 

beleid wil vergroten en 3) beleidssuggesties gaat aanreiken ter verbetering van de 

inburgering.  

 

Deze beleidssuggesties zijn gericht op ‘beter’ inburgeringsbeleid. Daarmee bedoelen we 

beleid dat is: 
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• geïnformeerd door de praktijk en wetenschappelijk onderzoek (bijvoorbeeld 

didactisch onderzoek naar het leren van een tweede taal als volwassen, of onderwijs 

voor laaggeletterden)  

• past binnen de kaders van de rechtsstaat, en  

• meetbaar effectief is (bijvoorbeeld door taalniveaus en participatie te verhogen, met 

name bij groepen nieuwkomers voor wie Nederlands leren en participatie een 

uitdaging is). 

Deze doelstellingen zullen worden behaald met de volgende activiteiten: 

 

a. Maatschappelijke activiteiten: de problematiek van inburgeringsbeleid op de publieke 

agenda zetten en hiervoor aanhoudend publieke aandacht genereren. Dit houdt in dat 

een website wordt onderhouden met problematiek, ervaringen en beleidssuggesties 

rondom inburgeringsbeleid; dat er bijeenkomsten worden georganiseerd met 

betrokkenen (inburgeraars, docenten, ambtenaren, vrijwilligers etc.); dat er artikelen 

worden geschreven en dat er overleggen plaatsvinden met publieke instanties; dat 

beleidsmakers en politici worden benaderd met constructieve suggesties ter verbetering 

van het inburgeringsbeleid.  

b. Onderzoeksactiviteiten: bestaande onderzoek over inburgering in kaart brengen; nieuw 

onderzoek over het verbeteren van het inburgeringsbeleid stimuleren. Meer specifiek 

houdt dit in dat bestaand onderzoek wordt gevaloriseerd door middel van inzichtelijke 

briefings op de website; samenwerkingsverbanden worden aangegaan met hoger 

onderwijsinstellingen,  onderzoeksorganisaties en/of onderzoeksjournalistieke media.  

c. Juridische activiteiten, met name ondersteuning. In samenwerking met de Public 

Interest Litigation Project zullen bijvoorbeeld advocaten binnen de sociale advocatuur 

worden bijgestaan bij concrete zaken. 

 

2.3. Doelgroep 

De voornaamste doelgroep van Stichting Civic zijn politici, ambtenaren en beleidsmakers. 

Hen willen we stimuleren het inburgeringsbeleid te verbeteren, en daarbij ondersteunen 

door informatie en constructieve voorstellen aan te bieden.  

 

Om hiertoe in staat te zijn, staan we in contact met alle spelers langs de keten van het 

inburgeringsproces. Dat zijn onder andere de volgende personen met relevante expertise: 

 

• het ministerie van SZW; 

• Tweede Kamerleden met portefeuille Inburgering; 

• (voormalige) inburgeraars en partners; 

• medewerkers sociaal domein binnen gemeenten / ambtenaren; 

• Vluchtelingenwerk Nederland; 

• private Taalscholen; 

• publieke instellingen zoals ROC’s; 

• personen die in opdracht lesmateriaal en examens maken; 

• auteurs en uitgeverijen; 

• stichtingen betrokken bij inburgering en vluchtelingen; 

• wetenschappers bezig met integratie, didactiek en inburgering; 

• betrokken vrijwilligers (bijvoorbeeld taalmaatjes) . 

 

Deze belanghebbenden worden op verschillende manieren bereikt (en contacten met hen 

zijn reeds gelegd), bijvoorbeeld middels opinieartikelen, meetings, sociale media, websites 

https://pilpnjcm.nl/
https://pilpnjcm.nl/


7 

 

en email. Het nog te ontwikkelen digitale platform zal een centrale rol spelen in het 

bereiken en betrekken van deze personen in de activiteiten van Stichting Civic. 

 

3. HUIDIGE SITUATIE EN TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN 

3.1. Ondernomen activiteiten vóór beleidsjaar 2020 

In de korte bestaanstijd van de stichting zijn de volgende activiteiten ondernomen: 

 

• oprichten van een uitgebreide website met daarop: informatie over het huidige 

inburgeringsbeleid uitgesplitst op de verschillende vereisten; ervaringen van 

inburgeraars en docenten; sociaalwetenschappelijke en juridische briefings relevant 

voor de inburgering; links naar relevante initiatieven en instanties voor juridische 
ondersteuning; 

• het publiceren van vijf (opinie) artikelen in kwaliteitsmedia; 

• het vaststellen van een onderzoeksrapport over de toekomst van het 

inburgeringsbeleid, aan te bieden aan rijksambtenaren en/of de minister van SZW; 

• het vaststellen van een handreiking voor advocaten die te maken hebben met 

inburgeringszaken; 

• kennis en resultaten verspreiden via website en andere social media kanalen 

(Twitter, Facebook, Linkedin); 

• een kick-off meeting op 13 december 2017 met inburgeraars en familieleden, 

vrijwilligers en professionals uit het veld. Aan de hand van input van betrokkenen 

zijn de doelstellingen en gewenste activiteiten van de stichting geformuleerd; 

• publicatie van opiniebijdrage op 5 februari in NRC (6 februari in NRC 

Handelsblad) met een link naar de website waarin een formulier is opgenomen voor 

geïnteresseerden die hun kennis en ervaringen willen delen; 

• formele oprichting van de stichting op  24 april 2018; 

• twee grootschalige landelijke bijeenkomsten met ca. 50-100 betrokkenen. In de 

landelijke bijeenkomst op 19 april 2018 werden knelpunten uit de praktijk 

bijeengebracht Deelnemers organiseerden zich in vier kerngroepen: Juridisch, 

Arbeidsmarkt & Participatie, Onderwijs & Toetsing en Welzijn & Sociale Cohesie; 

• er is een Coördinator voor de kerngroep Juridisch aangenomen; 

• optreden in diverse media, waaronder Nieuwsuur (29 juni) en EenVandaag (29 

juni); 

• gesprekken gevoerd met Tweede Kamerleden; 

• lezing verzorgd bij Canadese Ambassade in Nederland; 

• gesprek gevoerd met minister van SZW Wouter Koolmees (6 oktober 2018); 

• uitgenodigd bij aanbieding rapport 'Valse Start' van de Nationale Ombudsman van 

10 oktober 2018 en verwijzing in rapport naar Stichting Civic; 

• publicatie van een onderzoeksrapport over nationale en internationale best practices 

in de inburgering dat we aanboden aan de Nationale Ombudsman (16 mei 2019); 

• tot slot hebben we in juni 2019 een brief gestuurd naar Minister Koolmees (D66) 

met daarin een oproep (juridisch) tegemoet te komen aan de groep inburgeraars die 

na 2013 begonnen met inburgeren, aangezien het beleid waar zij aan onderworpen 

waren ondermaats was. 

 

 

3.2. Beoogde activiteiten voor periode van het beleidsplan 

De activiteiten voor de periode 2020-2021 zijn als volgt:  



8 

 

 

• opkomen en aandacht vragen voor de 2013-2021 inburgeraars die nu tussen wal en 

schip raken en vaak (onredelijk) geconfronteerd worden met boetes en schulden; 

• het naar voren brengen van persoonlijke verhalen en portretten over de gevolgen 

van het inburgeringsbeleid; 

• in kaart brengen van knelpunten van het nieuwe beleid; 

• stages aanbieden, met juridische, journalistieke en wetenschappelijke focus; 

• investeren in contacten met Kamerleden en ambtsbekleders met de portefeuille 

inburgering, met als doel dat zij ons zien als aanspreekpunt en gesprekspartner; 

• campagne voeren tegen de verhoging van de taaleis binnen de inburgering naar B1, 

als ook tegen de verhoging van de taaleis naar B1 als vereiste voor naturalisatie 

voor alle migranten; 

• wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk structureel in het publieke 

en politieke debat onder de aandacht te brengen door middel van expertmeetings bij 

het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en gesprekken met 

Kamerleden, (rijks- en gemeentelijke) ambtenaren en verantwoordelijk minister 

Wouter Koolmees; het reageren op wetsconsultaties; 

• het versterken van ons netwerk met daarin, onder andere, advocaten gespecialiseerd 

in het migratierecht, bestuursrechtadvocaten, het PILP van het NJCM en 

(juridische) wetenschappers; 

• het publiceren van artikelen in kwaliteitsmedia; 

• kennis en resultaten verspreiden via website (digitale platform) en andere social 

media kanalen (Twitter, Facebook, Linkedin). 

 

4. ORGANISATIE 

4.1. Gegevens Stichting 

Naam: Stichting Civic           

Adres: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam 

Website: www.stichtingcivic.nl 

E-mail: info@stichtingcivic.nl 

IBAN: NL95 ABNA 0825 8954 56 

KVK: 71489177 

RSIN: 858735805 

 

Stichting Civic heeft de status van 'Algemeen nut beogende instelling' (ANBI). 

4.2. Bestuur 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 

• Tamar de Waal, voorzitter, universitair docent Amsterdam Law School 

• (UvA). Promoveerde afgelopen september op Conditional Belonging, een 

onderzoek naar inburgeringsbeleid in EU-lidstaten aan de Universiteit van 

Amsterdam. Een samenvatting van haar proefschrift is hier te raadplegen. 

• Ali Mohammad, penningmeester, wetgevingsjurist bij Wetgevingswerken in 

Rotterdam en verbonden als gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden. 

• Nikki Scholten, secretaris, onderzoeker adviseur bij Significant Public. Daar is zij 
betrokken bij diverse projecten in de context van inburgering, integratie en 

participatie. 

http://www.stichtingcivic.nl/
mailto:info@stichtingcivic.nl
http://dare.uva.nl/search?identifier=aa9a125e-5ebe-425a-90de-4a9578e3cefb
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• Heleen van der Veld, bestuurslid en NT2 docent. Ze geeft voornamelijk 

Nederlandse les aan laaggeletterden die verplicht moeten inburgeren. Daarnaast 

werkt ze als communicatiedeskundige voor bedrijven in de nonprofit sector. 

 

4.3. Team 

Naast het bestuur zijn ook nog anderen actief betrokken bij Stichting Civic. Zij 

ondersteunen de doelen en zetten hun professionele kwaliteiten in voor de stichting. 

• Peshmerge Morad, teamlid en Softwareontwikkelaar bij Flexkids in Haarlem. Naast 

zijn werk is Peshmerge vaak betrokken bij projecten en initiatieven over 

vluchtelingen en integratie in Nederland bij o.a. het UAF, Hogeschool van 

Amsterdam en op Utrecht Universiteit. 

• Ellen Nissen, juridisch coördinator bij Stichting Civic, lid van de Commissie 

Meijers en promovenda bij het Centrum voor Migratierecht en het Instituut voor 
Rechtssociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze is gespecialiseerd in 

het reguliere migratierecht en kinderrechten. 

• Kira Engel, vrijwilliger onlinecommunicatie en taalwetenschapper. 

• Neha Bagga, vrijwilliger juridisch. 

• Daniël van Dijk, vrijwilliger juridisch. 

• Iris Timmermans, journalist en fotograaf. Zij heeft ervaring bij de gemeente 

Amsterdam als communicatieadviseur over de ‘Amsterdamse Aanpak’ op het 

gebied van begeleiding inburgeraars. Zij maakt de portrettenreeks Humans of 

Inburgering. 

 

4.4. Comité van aanbeveling 

De volgende personen zijn leden van het comité van aanbeveling van Stichting 

Civic: 

• Tom Barkhuysen, advocaat-partner bij Stibbe en tevens Hoogleraar Bestuursrecht, 

Universiteit Leiden. 

• Domenica Ghideo Biidu, lid van de European Commission against Racism and 

Intolerance. 

• Halleh Ghorashi, Hoogleraar Diversiteit en Integratie, VU Amsterdam. 

• Alex Geert Castermans, Hoogleraaar Burgerlijk recht/ Wetenschappelijk directeur, 

Universiteit Leiden.  

• Sennay Ghebreab, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en 

programmamanager Master Information Studies (Data Science & Information 

Systems). 

 
Bestuursleden en coördinatoren ontvangen geen bezoldiging vanuit Stichting Civic. 

Gemaakte kosten kunnen zij declareren en vergoed krijgen.  

 

5. FINANCIËN  

5.1. Financiën middelen 

De stichting heeft voor de realisatie van haar doelen financiële middelen nodig voor: 

• onderhoud platform/ website; 

• vergoedingen onkosten stagiairs; 

• inhuur expertise voor projecten; 

• zalenhuur; 
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• eventueel vertaalwerk; 

• eventuele bijdragen juridische procedures; 

• bankkosten; 

• onvoorziene kosten. 

 

5.2. Werving middelen 

Stichting Civic heeft voor haar activiteiten een onderkomen aangeboden in de LawHub van 

de Universiteit van Amsterdam (Rechtenfaculteit, Roeterseiland). 

Onze activiteiten zijn niet mogelijk zonder steun van Stichting Democratie en Media, de 

VU (Institute for Societal Resilience, Refugee Academy), de UvA en advocatenkantoor 

Stibbe, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn. Tegelijkertijd is het voor Stichting Civic een 

fundamentele vraag op welke wijze wij op langere termijn blijvend over voldoende geld en 

middelen kunnen beschikken om onze activiteiten voort te zetten en uit te breiden. 

 

5.3. Beheer en besteding van het vermogen 

De penningmeester van de stichting beheert de financiële middelen. De stichting heeft een 

betaal- en spaarrekening bij ABN Amro. Eventuele spaarrente worden toegevoegd aan de 

algemene financiële middelen.  

Betalingen zijn slechts mogelijk met toestemming van de penningmeester en de voorzitter 

gezamenlijk.  

6. CONTACT 

Stichting Civic komt graag in contact met ervaringsdeskundigen (docenten, inburgeraars), 

ambtenaren, onderzoekers en onderen die betrokken zijn bij inburgering. Hiervoor kunt u 

mailen naar Nikki Scholten via info@stichtingcivic.nl.  

mailto:info@stichtingcivic.nl

	Beleidsplan 2020-2021
	Stichting Civic
	Voor beter inburgeringsbeleid

	Stichting Civic           Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam 1055 DX Amsterdam www.stichtingcivic.nl info@stichtingcivic.nl KVK 71489177 RSIN 858735805
	1. Voorwoord
	1.1. Termijn beleidsplan

	2. MISSIE, VISIE, strategie
	2.1. Missie en visie
	2.2. Doelstellingen en strategie
	2.3. Doelgroep

	3. huidige situatie en TOekomstige activiteiten
	3.1. Ondernomen activiteiten vóór beleidsjaar 2020
	3.2. Beoogde activiteiten voor periode van het beleidsplan

	4. Organisatie
	4.1. Gegevens Stichting
	4.2. Bestuur
	4.3. Team
	4.4. Comité van aanbeveling

	5. FinanciËn
	5.1. Financiën middelen
	5.2. Werving middelen
	5.3. Beheer en besteding van het vermogen

	6. CONTACT

