Gemeente Leeuwarden gebruikt Grip op inburgering
“Wat fijn is aan werken met Grip op, is dat je wet- en regelgeving,
jurisprudentie en andere informatie op één plek hebt. Daarmee heb je
een logisch samenhangend geheel.”
Leeuwarden, de Culturele Hoofdstad van 2018, telt sinds een herindeling per 1 januari 2018 tussen de 115.000 en 120.000
inwoners. Een klein deel daarvan bestaat uit migranten, die verplicht zijn om binnen drie jaar in te burgeren. De gemeente
heeft, vanuit de Wet inburgering, de wettelijke verantwoordelijkheid om hen hierin te begeleiden. Als inhoudelijke en
praktische hulp bij de uitvoering van deze wet maakt Leeuwarden gebruik van Grip op Inburgering.
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bronnen onderdeel uitmaken van het grotere geheel. Inhoudelijke
nadelen kan ik zo snel niet noemen. We houden natuurlijk wel
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Door de gemeente is voor de stad de pakkende, catchy slogan
‘Kijk, dat is het mooie van Leeuwarden’ bedacht. “Dat heeft op
zich niks te maken met de organisatie binnen de gemeente
Leeuwarden of het gebruik van Grip op,” zegt Hartmann lachend.
“Maar als je wilt kun je het er wel bij verzinnen.” Kijk, dat is
nou het mooie van Leeuwarden…

Advies in gemeente-overstijgende situaties
De gemeente Leeuwarden doet regelmatig een beroep op de
helpdesk van Schulinck. “Voor inburgering iets minder, maar
voor de andere Grip op’s wel vaak,” zegt Hartmann. “Onze
vragen zijn vooral juridisch van aard. Ze gaan vaak over nieuwe
wet- en regelgeving, maar ook over nieuwe jurisprudentie,
waarvan we als gemeente de impact moeilijk in te schatten
vinden. Dan vragen we Schulinck om advies. Dat zijn overigens
meestal geen individuele situaties maar juist zaken die de
gemeentelijke regelgeving overstijgen.”
Wensen van Leeuwarden
Bij Schulinck wordt goed geluisterd naar de wensen van de
gemeente Leeuwarden, vindt Hartmann. “We hebben nog niet
zo lang geleden een paar puntjes bij Schulinck onder de aandacht gebracht, een paar minimale wensen wat betreft de
zoekfunctie. Er waren wat wijzigingen geweest en ook verschillende
andere gemeenten hadden signalen afgegeven over de bruikbaarheid van de nieuwe variant. Daar komt deze week alweer
een aanpassing op, naar ik heb begrepen, dus er wordt wel
degelijk geluisterd. Wat ik ook heb aangegeven is dat het
handig zou zijn om een overkoepelend, boven alle handboeken
hangend gebruikersoverzicht te maken. Dat zou handig zijn
in verband met het muteren van rechten van gebruikers. Nu
moet dat per handboek. Als applicatiebeheerder van alle hand-
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