
I\5S I ~r ~k.s LtJ/A ~ \ ""'V.~r. f1

; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID ..
Directie voor de i\:rbeidsvoorziening

no. 24798
Afd.R.A.B.7

ONDERWERP:
Organisatie en werkwijze
inzake de emigratie. ~\N:

Heren Hoofdinspecteurs-DirGcteuren
voor de Arbeidsvoorziening.

Ter informatie van heren
Directeuren van de Gewestelijl(e
Arbeidsbureaus.

's-Gravenhage, 4 december 1956.

9,EQM1.§ATIE.
1. Aan het hoofdbureau van het Rijksarbeidsbureau is verbonde~ de

afdeling EMIGRATIE-AANGELEGENHEDEN (R.A.B. 7).

2. Ae.n gewestelijke arbeidsbureaus, waar de emigratiewerkzaamheden
ten minste aan één "emigratie-ambtenaar" een dagtaak of bijna
een gehele dagtaak geven, is een sectie ElViIGRA1\IE verbonden.

3. Op de overige gewestelijke arbeidsbureaus worden: de erlligra-cie-
werkzaamheden verricht als nevenfunctie door'eènambtenaar,die
ook andere taken heeft uit te voeren.

4. Onder sommige gewestelijke arbeidsbureaus ressorteren bovendien
"emigratievoorlichtingsambtenaren". De onderstaande emigratie-
voorlichtingsambtenaren zijn aangewezen en hebben de achter hun
naam vermelde gewesten als ambtsgebied toegewezen gekregen.

~ llikz..§:.§:m:~ ~sf;§:2ied .
~h .

J .A. Aptroot Groningen a:le C'3"tieste!l in de
.'provincie Gron~ngen

J.Pelder en Leeuwarden alle gewesten in de
A.Frankena pi~o\rinc~e Friesland
E.F.C. Timmer Elnmen alle gevlesten in de

provincie Drenthe.
H,J.Mulder Zi'1olle Zi,rolle, Emmeloord ,

Kampen, Deventer.
B.J.Spitholt Enschede Almelo, Hengelo,

Enschede, Oldenzaal.
A.Drost Apeldoorn Apeldoorn,Harderwijk,

r Heerde, Zutphen.
I

D.J.C.Augustinus Arnhem Arnhem, Winterswijk,
Doetir,chem.

Worc~t opgenomen in het Vb. -lJaam-

onder -396.21/07.125,
-396.21/07.353.3 en-396.21/07.353.4.
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Naam Werkzaam bi.; Ambts..gebi~ .
G.A.B.

C.J.F.Foppele Nijmegen. Ni,jmegen,Zaltbommel,
Tiel', EIst.

H.v.d.Linden Utrecht alle g~westen in de
provincie Utrecht

J.A.v.d.Heijden Amsterdam ÀLlsterdam,Haarlem,
Zaandam.

A.J.v.Rheenen Bussum Bussum en Hilversum.
P.Helder Alkmaar Alkmaar,Den Helder,

Hoorn.
C.J.Egberts Leiden Leiden,Lisse,Gouda,

Alpht;n aid Rijn.
K.H.~Iulder 's-Gravcnhage 's-Gravenhage, Delft.
L.v.Nimwegen Rotterdam Rotterdam, Dordrecht,

Vlaardingen, Gorinchem,
Oud-Be~jerland .

C.v.Reemst Middelburg alle gewesten in de
prov~ncie Ze8land.

P.J.Vrijs9n Tilburg Tilburg,Breda,
Bergen op Zoom,
Roo s cndaal, Waalwi.ik.

J.C.L.Foppele 's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch,
Veghel, Oss,Cu~ik.

H.P.J.Janssen Eindhoven Eindhoven en
Helmond.

C.H.P.Schraven Venlo Venlo, Roermond,
Weert, Sittard.

M.J.Peters Maastricht Maastricht,Heerlen,
Kerkrade.

L.Stil nog nader aan te wijzen.

5. De emigratievoorlichtingsambtenaar behoort tot de personeels-
formatie van het G~westclijk Arbeidsbureau van zijn standplaats.
Hij is ondergeschikt. aan de directeur van dit Gewestelijk Ar-
beidsbureau. Zodra hij werkzaamheden verricht in een ander ge-
west, dient hij zich te richten naar de aanw~izingen van de
directeur van dat gewest. Over het bezoeken van andere Geweste-
lijke Arbeidsbureaus in zijn ambtsgebiGdpleegt dG amigratievoor-
lichtingsambtenaar vooraf overleg met dG directeur van zijn
standplaats en met de directeur van het GewGsteli.ike Arbeidsbu-
reau in het te bezoeken gewest.

6. De emigratiGvoorlichtingsambtcnaren o,ntvangen hierbij machtiging
tot het maken van dienstrGizen binnen hun ambtsgobied. Voor
het maken van dienstreizen buiten dit gebied doch binnen het
district dient machtiging tc wordGn gevraagd aan dG hoofdin-.
specteur-directeur van dit district. Voor het maken van dienst-
roîzen buiten hot district 'Wordt op het gebruikelijk.::, formulier
door tussenkomst van het D.B.A. machtiging gevraagd aan het
hoofdbureau van het R.A.B..
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TAKEN.

1. Aanmeldin~skantoren.
Alle gewestelijkG arbeidsburGaus in Nederland zijn ri,jksaanmel-
dingskantoor voor I;;migratie. De nevenbureaus fungeren als
hulpaanmeldingskantoor, met dien verstande echter, dat de
behandeling van de aanvraag om emigratie wordt verzorgd door
de emigratie-ambtenaar van het GewestclijkArbeidsbureau.Zodra
zich een aspirant-Qmigrant bij een nGyenbuI:e.au aa~eld t, maakt
dit bureau Gen afspraakme't de emigratie-ambtenaar van het
Gewestel~ik Arbeidsbureau omtrent datum en tijd, waarop de
laatstgenoemde ambtonaar naar het nevenbureau zal komen ten-
einde de aanvraag in behandeling' te nemen en 'aan dG aspirant-
emigrant de nodige inlichtingen te verstrekken tenzij de be-
trokken Gmigrant zonder bezwaar op het Gewest(;lijk Arbádsbu..
reau kan komen. De Hoofdinspecteur-Directeur kan op deze rege--
ling uitzonderingen makondoor speciale nevenbureaus toe te
staan, zelfstandig emigratie-aanvragen in behandeling te nemen
en dossiers te vormen. Van dergelijke uitzonderingen dient
schriftelijk mededeling te worden gedaan aan het hoofdbureau
van het R.A.B~.
De rijksaanmeldingskantoren voor emigratie zijn tG onderscheiden
in 4 groepen:

a. de Gewestelijke Arbeidsbureaus, met een sectie ~lIGRATIE, waar
ten minste één ambtenaar een dagtaak of vrijwel een gehele dag-
taak aan emigratiewerkza~heden heeft;

b. de Gewestelijke Arbeidsbureaus, waar een ambtenaar een aanzien-
lijk deel van zijn dagtaak besteedt aan emigratiewerkzaamheden;
hier worden, evenals bij de onder a. genoemde Gewestelijke Ar-
beidsbureaus, de emigrat,iedossiers door de eigen ambtenaar
zelfstandig samengesteld, terwijl ook de individuele voorlich-
ting door hem wordt gegeven (deze functionaris verricht dus
alle werkzaamheden als hieronder zijn omschreven voor emigratie
-ambtenaren) ;

c. de Gewestelijke ArbeidsburGaus, waar het aantal te behandelen
aanvragen zo gering is, dat niet kan worden v~,rwacht, dat aan
de aspirant-emigrant volledige voorlichting kan worden gege-
ven; de met emigratie-werkzaamhedGn belaste ambtenaar van een
dergelijk Gewestelijk Arbeidsbureau kan wel ecn emigratiedossier
samenstellen, maar voor de individuele voorlichting zal de
emigratievoorlichtingsambtenaar moeten worden ingeschakeld;
aanmeldingen bij de nevonbureaus van deze Ge'.,estelijk~ Arbei ds-
bureaus zullen geheel do'or'de emigratievoorlichtingsambtenaar
moGten worden behandeld; een afspraak daartoe zal moeta worden
g'emaakt op de hierboven omschre'ven wijze;

d. de Gewestelijke Arbeidsbureaus, waar zich vrijwel geen Gmigran-
ten aanmelden; indien zich bij e~n dergelijk GewGstelijk Arbeids-
bureau of bij eEn nevenbureau van ZO':!l Gewestelijl;: Arbeidsbureau
een aspirant-emigrant aanmeldt, dient de emigratievoo~lich-
tingsambtenaar hiervan in kennis te word.en gestGld;

-De-
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De laatsté[?enoemde zal door tussenkomst van het Gewesteli.ik Arbeids- .

bureau met de betrokkene eGn afspraak maken voor h~t samenstellen
van het dossiar en het geven van individuele. v<?orlichting.

De Hoofdinspecteur-Directeur bepaalt tot welke groep de Geweste-
l~ke Arbeidsbureaus in zLin district bohorGn. Het hoofdbureau van
het R.A.B. wordt van de indeling van de Gewestel~ke Arbeidsburc~
in het district in kennis gesteld.

;"2~ E'migratievoorlichtingsambtenaren.
De emigratievoorlichtingsambtenaar is belast met d~ volg~nde
werkzaamhGden:

a. Collectieve voorlichti~
Het gemiddeld 2 x per week houden van e~n inleiding en het beant-
woorden van schriftelLik of mondeling gestelde vragen op een emi-
gratievoorlichtingsb~cenkomst, georganiseerd door een Gewestol~ik
Arbeidsbureau in het eigen ambtsgebied of, in bepaalde door het
hoofdbureau van het R.A.B. aan te w~zen gevallen daarbuiten ge-
logen gebied.
Ter compensoring van de buiten de normale diensturen vallende
tijd, besteed aan de spreekbeurton, wordt de emigratievoorlich-
tingsambtenaar 1 dag per week verlof gegeven. Er dient naar te
worden gestreefd, dat dit verlof op een vaste, in overleg met de
emigratievoorlichtingsambtenaar vast te stollen dag in de weck
valt.

b. Groepsvoorlichting.
In een serie van 3 tot 4 b~jeenkomsten van groepen personen, die
zich reeds als emigrant hebben gemeld (zowel mannen, als vrouwen
en grotere kinderen), het geven van voorlichting omtrent de ver-
dere voorbereiding van da emigratie, het vemrekken van inlich-
tingen over de moeil~kheden, die de eerste tijd in het immigratie-
land zullen worden ondervonden en het geven van aanwijzingen en
adviozen om aan die moeil~kheden zo goed mogeli,ik het hoofd te
bieden.
Aan het einde van iedere bijeenkomst dient gelegenhQid. te bestaan
voor een persoonlijk ge"sprek tussen de aspirant-emigrant en de
emigratievoorlichtingsambtenaar, opdat de grootst mogel~ke waa.r-
borg wordt verkregen, dat de emigranten goed en volledig ingelicht
vertrekken.
In de r~gel is het mogel~k, deze groepsvoorlichting en de aanslui-
tende persoonl~ke gesprekken in een lokaliteit van het Ge\vesteljjk
Arbeidsbureau te doen plaats vinden.

c. Het ~even van leiding bii en het nemen van verantwoordelLikheid
voor de administratieve emi..gratieprocedure.
De op de Gewestelijke Arbeidsbureaus samengestelde emigratiedos~
siers worden gezo.nden naar het Gewestel~k Arbeidsbure~u, waar de
emigratievoorlichtingsambtenaar, die is aangewezen voór het gewoo~
zijn standplaats heeft. Alle dossiers worden door hem gecontroleeId
op juistheid en volledig4eid. Indien een bijzondere oorzaak -b~v.
leeftijd, onregelmatig 'arbeidsverleden," groot aantal kleine kinde-
ren -twijfel doet ontstaan over de vraag of emigratie van een

-bepaald-

---



~ I
-5--' .

.
bepaald gezi,n wel als vel"ant1l1o0rd marcS viorè.r;l1. be,s<;{).ou,;d, bespreGlc'c
de emigrati:e.,~oor.lichtingsa.T!lbJce!J.a::J.~~ het gc,ïal ~et de f1mct:_onari~.die het dossier heef-~ saIrLengesJ.:;eld, ep. zo.:;;l::t évE:.n;I.~l--.G3~- conJcac:.c 0

m-et hei; betl'okken gezin. WOl"d-;~ e:ilig::=-a:bie niat of rnir.Ld.:;;r verant..
woord geacht, dan dient dit in het dossi.e!' 'te worden 'verrlleld en
duidelijk te worden gemotiveerd. Het Gewes~eJ.ijk. J.'l.rbej_dsourea1.1. is

., als openbaar aanmeldings~antoor l~.iet be";,~oeg:i, doorzc:..'~ing -i-an
emigratiedossiers naar de I'rederlc:.nQ.se Emigratj_e Dj.'::"hst te ~reigeo.
ren. Wel- is het toelaatbaar, dat in een aI'zonderlijk '3crJ.r~;vcn aa~
deze dienst er nadrukkelijk de aar..dacht op vTord"!; ge-',restigll, dat
medewel'king aan emigratie van een bepaald gezin nie-t versontwoo rtl
worodt' geacht. In een dergelijk gev~l zal in het algemeen ecl1ter,
naast het standpunt van de emigratievoorlicll-Gingsambtenaar: ook
de mening van andere instanties, ~oals g.ees-t elj.i':en,;' rr,oGlijr::1aJ.
directeuren van de dienst en van S'Jci.ale Z,~1~e:i ,';:':'z ~ .iûoeten worJ.,=-ri

vermeld.
Na akkoordbevinding wo~den de e!!1.igratiedossierc d(-:..J::g(;;'zon(:e:J-
naar de Nederlandse Emig~atie Dien~t. AII~ cor~"esponder~tie over
dossiers en emigranten tussen Gewestelijke _6..rbe-"..è_c"ui..lr'~['..-:!..'3 er:erzijq,

.en N.E.D. of hoofdbureau van:~het R.p_.B. anc~.er~i.7d8 dien'~ via de
emigratievoorlichtingsambtenaar Jce lopen.. 1\an ~G lJ...E.}) , gerIchte
brieven van belangrijlce of principiële~ aari ..j:i'O:"le:l:è_or:;'r "C1:f;Sen.-
komst van. de Hoofdinspectev.r""-Di1"ecJcel...r a9.~ het h ~l-,fC:.Li~'.:"ea1). .~e

-.wo~~en yoorgeleg~.

d. Instrueren van~~~~='§;'TIl~~L'7.!L1!1.;...~&.§?!1).~E~~<;1-..
De emigratievoorlichtingE;arr.bl:;er~aar geeft ï1:~ct:i..O::'1!3el leid.i':'..::; 8.2..;1
d o t ' bt ." b L b oo d D "';' -Loo d ' h "

e emJ.gra l~-.am enaar ln zJ.Jn Ç\lli sge J.e." 'l:'~ :iEiU.::t:'o' J:n, a.,; !,1
er zorg voor moet dragen, da-~ de t':ni7~"2..~~o~-ambtGna";"3n i7oortdu-
ren:1 op de hoog~je zi.in van 'de aè_ministra-bieve voorsc~:;.riften T:!.:_oJ
betrekking tot de erJ.igr'ati.e in het algem~en er.L de dosFiervo~"Jli~g'
in' het bi.jzonder en dat ~jj dezG i:. de pr2kti~k we-':;C".l toe te p3.ssen.
Met het oog op c.:.e indi vi.d"t; a}_e vcc~~.licl:.ti,l:?; -van ä.Gpir':;'llJ.:;.~e~igrQn-
ten zal hi,j er' naar m.oetG~ .:J'~rever., dat dp,\ G~j.cratie-oe.,nbteJ1,'::'tar
daarnaasJc een vrij dj.e!)g~a~c1- in~i(~1-~ '~;'ër~:~]',l{~t e::i _.':)~lÏ6'J'd~:; '8.:::1 de
om~tand-; .00'o'1Ade ~" (.'-n

i 1 ,-,"t'."I~ ' vo r r ' 1~ ar / e'1 .: . 1 "~,, .,0 1:: -.,", -, ,! :: :-c '-' reJ.' '"1'r ';I""; e-
--O'-.J. J. ,,~~- v,~ "'-.,- .'- ~~ v-, J,-,"'-,JL..'J'~ '"' t-:> ' v-.

landen en de ~ich steecls Tl::':- t~"ek:::G:1è.e ITt'? :~~ing..:.'..l 5.n c:.e so~iale,
economische en cul turb}_t aspectü1._.

.Deze instr'.lctie iran de E;'I1igréJtj_6 -,g'~;.1..t()L_:':;:.' ,,:1 ~['.~ ~O"; 31. Jla8.~:JJ.

vin~len in persoonlijke gesprekken .3..13 in -::f:;'rgade:-.j.;n5e.l';:1~t emigra-
tie':-ambten~ren, die, als de behoe-fte da8.r:toe ..rora JG gevoeld, door

., de zorg van a.e Hoofrli~Lsp.:;;cteul".-nirecteur .,"l~I':~ el: ;)elegJ. De err.i-
gratievoorlichtingsamb-t;(;J;laar tre?dt il~ het c~ont:-çle'_'e:'lfi.l':; el1
instruerencle ,'{edee' "-e "tc';:',.' r;7îJ "" J. t '"l",ir op ~~., --".~ ' '~..";""~'": ""~",l,,...l

' _v V'-".~.J.. ~",...n. "--"-"' ;J'-""-.-

tussen de afdeling Emi.(::r;J.'cj-(;-o8,anseleger:'.1eo.er. van h(')~jo hor-":tou:-:-eau
van het R.lt.E. en de emlr;i'ai;i'3-.ambte!la:.:'e!l. '

e. .;QQÇ.1J~~~~
De taak van de er.i'3'ra.1cievoo:;."lichti:'lg3'::"J.t.l~ej_l':::',"I,-::, ::-:3; zo iel. l:",:T:::'.li-.
tatief, wat betl"eft 0 è.e L1oro:'e ver&i1twoc,Z'd.clijl.:l1ei.c7! 0'1 z:,;Y1 ve-,.'y,:,I k t oJ""" ' b ~ h J . Ia s wan J. GC. t,lel, viali ei;re:o. L e ~ Or:~:-T:'..I;'ó';: 2.Jl;"d t;tl t;ecui:;~) ~(; 8~rJe
kar.
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het als een absolute eis moet worden besGhou~d voor een juiste.
taakvervulling, dat hij regelmatig tijd blijft besteden aan de ver-
betering van zijn documentatie en de opvoering van zijn kennis om-
trent de emigratieproblematiek en de emigratielanden. Documenta-
tie- en studiemateriaal zal hem worden verschaft door de afde-
ling voorlichting van de Nederlandse Emigratie Dienst en de afde-
ling Emigratie-aangelegenheden van het hoofdbureau van het R.A.B.
Daarnaast dient hij echter kennis te nemen van op dit terrein ver-
'sch~inende boeken, tijdschriften, brochures enz., zowel in de
Nederlandse als in de Engelse taal. Er wordt grote "waarde a~n
gehecht, dat regelmatig gebruik wordt gemaakt van de uitgebreide
literatuur, waarover de bibliotheek van de N.E.D~ de beschikking
heeft.

f. Taalcursussen.
Over de mogelijkheid taalcursussen voor emigranten te doen geven
door de openbare aanmeldingskantoren -hetzij zelfstandig,hetzij
in samenwerking met maatschappelijke organisaties -worden op het
ogenblik besprekingen gevoerd. Indien hiertoe wordt overgegaan,
ligt het in de bedoeling de emigratievoorlichtingsambtenaren in
te schakelen bij de organi~atie van dergelijke cursussen.

g. Oriëntatiereizen.
Eénmaal per 2à 3 jaar zal de emigratievoorlichtingsambtenaar
een reis als boordvoorlichter op een emigrantenschip maken.
Daaraan aansluitend zal hi,j enige tijd in een emigratieland ver-
blijven, teneinde zich persoonlijk te oriënteren~

h. Dossiervormin..g.
Voorzover er tijd overblijft, verricht de emigratievoorlichtings-
ambtenaar op het Gewestelijk Arbeidsbureau van zijn standplaats
gelijksoortige werkzaamheden als de emigratie-ambtenaren, dus het
geven van individuele voo.rlichting en het samenstellen van emi-
gratie-dossiers.

3. Emigratie-~bten§:ren.
Op arbeidsbureaus, waar meer dan één ambtenaar werkzaam is als
emigratie-ambtenaar, wordt een hunner aangewezen als chef van de
sectie Emigratie.
De emigratie-ambtenaar is belast met de volgende taken: .

a. Individuele voorlichtin..g.
Het geven van alle gewenste inlichtingen over emigratielanden
aan geïnteresseerden in emigratie. Als richtsnoer geldt, dat niet
met het aanleggen van een emigratiedossier wordt begonnen v66r-
dat alle door een aspirant-emigrant gestelde vragen zijn beant-
woord en specifieke moeilijkheden verbonden aan een bepaald geval
zijn besproken. Het verdient aanbeveling, dat niet alleen de man,

maar ook de vrouwen de grotere kinderen bij een dergelijk onder~
houd aanwezig zijn en gelegenheid krijgen zich te uiten.
Teneinde de emigratie-ambtenaar in staat te stellen zich zo goed
mogelijk van deze voorlichtingstaak te blijven kwijten, zal docu-
mentatiemateriaal in zo ruim mogelijke omvang aan alle Gewestelij-
ke Arbeidsbureaus worden toegezonden. Daarnaast beschikken alle

-Gewe st elijke-
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Gewestelijke Arbeidsbureaus over de handleiding emigratie, die
voortdurend door de zorg van de Nederlandse Emigratie Dienst zal
worden bijgewerkt. Bovendien staat de biblioth~ek van deze dienst
eveneens ter beschikking van de emigratie-ambtenaren.

b. SamenstellinFJ:. van het emigratiedossier;
Di tomvat niGt alleen het invullen -of behulpzapcm zijn bij het
invulIon -van alle voor ~cn Gmigratie-aanvrage benodigde formu-
lieren, maar ook de beoordeling van en de rapportering omtrent
de kandidaat-emigrant en zijn gezin. De beschrijving van de emi-
grant, zijn gezin en zijn arbeidsverlGden dient zo getrouw mogelijk
overeenkomstig de werkelijkhGid te zijn. Het oordeel van de emigra-
tie-qmotcnaar omtrent de geschiktheid VQor emigratie dient goed
gefundeerd te zijn en beknopt en duidelijk te worden geformuleerd.
In twijfelgevallen zal de,mcning van andere instanties of personen

, moeten worden ingewonnen. of eèn bezoek aan huis dienen tl3 worden
afgelogd. Negatieve adviezen zullen steeds gedegen dienen te

worden gemotiveord.
Op de meeste Gewestelijke Arbeidsbureaus zal het gewenst zijn,dat
het publiek minstens éénmaal p~r webk de gelegenheid hel3ft,gedu~
rende de avonduren cmigratie-aangelegûnhedon op het Gewestelijk
Arbeidsbureau te bespreken.
Op de grootste Geweetelijke Arbeidsbureaus zal met één avond per
weck niet kunnen Y7ordenvolstaan, doch zal de golegenheid daartoe
2 à 3 maal per week dienen te wordon geboden. Op dergelijke avond-
spreekuren dient steeds ten minste één emigratie-ambtenaar e.an-
wezig te zi,jn.
Ter compensatie van de hieraan gespendeerde uren dient de beken-
de tijd-voor-tijd regeling te worden toegepast.

SA}lENSTELLING VO ORLI CHTINGSPROG lliU~.

1. De emigratievoorlichtingsambtenaar ontwerpt, op voorstel van de
Directeuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus een voorlichtings-
programma.voor zijn ambtsgebied. Bij de samenstelling moet o.a.
met de volgende factoren worden rekening gehouden:

a. de belangstelling, welke voor emigratie in het algemeen in be-
paalde plaatsen of gebieden bestaat;

b. de belangstelling voor bepa~lde omigratielandon in het bijzonder;

c. het belang, dat emigratievoorlichting voor de bGvolking van be-
paalde streken ~n ons land kan hebbGn, in vorband mot structurole
en conjuncturele werkgelagenheidsaspecten;

d. het belang, dat emigratie voor bepaalde groepen beroepsbeoefena-
ren kan hebben;

e. een op continuïteit geriQhte spreiding en frequentie van de

voorlichting.
De data voor de bijeenkomsten, waarvoor g~cn sprl3kers yan buiten
het district worde~ aangezocht, dienen terstond te \~orden vastge-
steld en de nodige zalen dienen te worden gehuurd. Er dient reke-
ning mede te warden gehouden, dat de voorlichtingsambtenaren ge-

.-middeld- !
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middeld niet meer dan 2 x pcr week avond-voorlichting kunnen.
gevcn. Het is gewenst ten minste één avond per maand te reserve-
ren voor het invallen bij v~kantie, eventuele ziekte of voor hetge.ven van voorlichting buiten het gebi'ed. .

2. Zes weken v66r de aanvang van een kwartaal wordt het ontwerp-pro-
gramma door de eraigratievoorlichtingsambtene.ar naar het D.B.A.
gezonden, vergezeld van een opgave betreffende de data, waarop
hij verhinderd is voorlichting te geven.

3. De Hoofdinspecteur-Directeur stelt het voorlichtingsprogramma
voor zijn district voorlopig vast en zendt het tenminste vier we-
ken v66r de aanvang van het kwartaal naar de afdeling Ecigratic-
Aangelegenheden van het hoofdbureau van het R.l\.B.

4. Deze afdeling stelt het definitieve landelijke plan samen en licht
de Hoofdinspecteurs-Directeuren daaromtrGnt zo spoedig mogel~jk in.

5. De D.B.,A.' s stellen de Gewestelijke 11.rbeidsbureaus en de voorlich-
tingsambtenaren van het definitieve voorlichtingsprogramma in
kennis. Het is niet toegestaan afspraken voor het verzorgen van
voorlichtingsavonden buiten het district te maken, aangezien
daardoor de samenstelling van een landelijk voorlichtingsprogram-
ma onmogelijk wordt.

ORGANISATIE VltN DE VOORLICHTINGSBUEENKOMST.~ --~- ~ , 1. Door het Gewestelijk Arbeidsbureau, in welks gebied de bijeenkomst

wordt gehouden, wordt de zaal gehuurd. De grootte van de zaal
'~ dient zo veel mogelijk te worden afgestemd op het te verwachten

bezoek.
i; 2. Voor het vertonen van films is het huren van een projèctie-appa-

raat noodzakelijk. Het meest vcorkomende apparaat is d~t, waarme-
de een 16 mm geluidsfilm kan worden vertoond. Alle bij de Neder-
landse Emigratie Dienst aan te vragen films hebben dit formaat.
In de meeste districten bestaan contracten c.q. afspraken met de
verhuurders van projectie-apparaten, waarin deze zich verbinden
op alle voorlichtingsavonden van Gewesteli.ike Arbeidsbureaus in
een bepaald gebied de filmprojectie te verzorgen tegen een over-
eengekomen bedrag, dat meestal aanzienlijk lager ligt dan dat,
hetwelk zou kunnen worden bedongen indien afzonderli,ike overeen-
komsten moeten worden aangegaan voor ieder incidenteel geval.
In het algemeen is in de huurpr~js het vervoer per auto van de
voorlichtingsambtenaar van en naar zijn woonplaats begrepen. De
emigratievoorlichtingsambtenaar zal steeds het Gewestelijk Ar-
beidsbureau in kennis stellen van het feit, dat hij een dergelijke
afspraak heeft gemaakt, dan w(;l, dat h~j daarin niet is geslaagd.
In het laatste geval tracht het Gewesteli,jk Arbeidsbureau ter
plaatse een apparaat te huren.

3. De te plaatsen advertenties worden opgesteld door het Gewestelijk
Arbeidsbureau, in welks gebied de b~jeGnkomst wordt gehouden.

a. Formulieren voor het plaatsen van advertenties dienen te warden
aangevraagd op formulier No.2 (zie circ.no.5532/APJ/HM d.d.
8/8/56).

-b.-
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b. De formulieren bestaan uit een stel van drie exemplarcn. .

J.\angezien elke advertentie in viervoud moet worden ingestuurd,
dient, \Va.nneer de advertentie wordt getypt, eeh blanco vel papieraan eGn stel te worden toegevoegd. .

c. Uitsluitend het gedeelte beneden de perforatie mag worden
ingevuld.

d. Elke advertentie 'kan in ten hoogste 2 couranten worden geplaatst.
De grootte zal bedragen:
hoog: 4 crJl.
breed: 2 kolommen.
Het verdient aanbeveling in die plaatsen, waar advertentiebladen
verschi,inen, die huis aan huis bezorgd worden, voor het plaatsen
van de advertenties van deze bladen gebruik tG maken.

e. Onderstaand volgt een voorbveld van een adv6rtentie zoals deze
in het vervolg dient te worden opgegeven. Nagegaan wordt of het
mogelijk is de advertE)ntîeformulieren te laten vóór-bedrukken
met deze tekst, zodat de Gewestelijke j~rbeidsbureaus nog slechts
enkele gegevens behoeven in te vullen.

EMIGR1I.TIE CliNADA

.Het GEWESTELIJK liRBEIDSBUREl~U organiseert een emigratievoorlich-
tingsbijeenkomst over C l~ N i~ D i\ op donderdag,29 november 1956
in l~icitia, Westeinde te 's-Gm~VENlli.~GE...

l~anvang 8 uur .Films

.Gelegenheid tot het stellen van vragen.

f. De in viervoud ingevulde adv6rtentieformulieren moeten terstond
na het bekend worden van het d~finitieve voorlichtingsprogramma
worden gezonden naar de Directie voor de i\rbeidsvoorziening,
Koningskade 18 te 's-Gravenhage. ,

4. De bijeenkomste:rJ. dienen eveneens te worden aangekondigd door mid-
del van affiches. Volgens circulaire no.5532/J.'~PJ/HM dd 8/8/56
worden de affiches aangevraagd gelijk met de gebruikelijke druk-
werkbGstelling.
Het Gewestelijk ~\rbeidsbureau, dat de bijeenkomst organiseert,
belast zich met het aanvragen en het verspreiden van de affiches.
Ook de nog in deze affiches in te vullen tekst wordt door genoemd
Gewestelijk Arbeidsbureau aangebracht. Er zijn affiches in voorraad
betreffende emigratievoorlichtingsbijeenkomsten over

.ll.ustralië
Canada
Nieuw-Zt3eland en
Zuid-ll.frika.

5. Jl.lle tijdens de collectieve voorlichtingsbije~nkomsten te verton'm
films worden door het organiserende Gewestelijk ll.rbeidsbureau aan-
gevraagd bij de N.E.D.

6. Door de organiserende Gewestelijke i~rbeidsbureaus worden de mach-
tigingsbonnen voor de uitgaven t.b.v. de tE) houden bijecnkomstan

-(zaalhuur-

-
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"(zaalhuur, projectie-apparaat 'enz.) opgem~akt en geznden naar de .
Directie voor de l~rbeidsvoörziening, Koningskade 18 te
's-Gravenhage. Dit dient te geschieden terstond, na het bekend
worden van het definitieve voorlichtingsprogramma. i~lle kosten
voor de gedurende een bepaald kwartaal te houden b~e~nkomsten
kunnen in één bedrag op een rûachtigingsbon worden vGrmeld.l~an de
machtigingsbon, die uiteraard in het gebruikel~ke aantal dient
te worden ingezonden, moet een bijlage worden toegevoegd, wáarop
ecn specificatie per bije6nkomst en per onderdeel der kosten dient
te worden vermeld.

INDELING VOORLICHTINGSBIJEENKO~iSTEN.-

De leiding van de voorlichtingsbijeenkomst berust b~ de Directie
van het Gewestelijk iirbeidsbureau, àat de b~Gcnkomst organise.ert,
derhalve niet b~ de emigratievoorlichtingsambtenaar.
Ond~rstaand volgt een voorbç~ld van de indeling van een voor-
lichtingsb~eenkomst, wclke in de prakt~k de meest doelmatige is
gebleken. De Gewestel~ike l~rbeidsburea~s worden verzocht zich aan
dit schema te houdGn.

1. Aanvang der bijGenkomst 8.00 uur.
Voor bijGenkomsten in plattelandsgemeenten kan het aanbeveling
verdienen de bijGenkomsten om 7.30 uur te doen aanvangen.

2. Het komt veel voor, dat reis- en passagebureaus, taleninstituten,
emballeurs enz. aan bezoekers van de bijeenkomsten reclamemateri-
aal ter hand stellen. HGt is niet toegestaan, dat zulks plaats
vindt in de lokaliteit, waar de voorlichting wordt gegeven.
Wel dient aan elke bezoeker Gen vouwblad, door het R.il.B. uit
te geven, ter hand te worden gesteld.
Zodra dit vouwblad gedrukt is, zal het in voldoende exemplaren
aa~ de GewestGI~kG l~rbeidsbureaus worden gezonden.

3. De b~eE;nkomst vangt aan met een korte film (vertoningsduur 10
à 15 minuten), opdat dG laatkomers nog gelegenheid hebben hun
plaats in tG nemen. Indien terstond met .de inleiding zou worden
begonnen zou het late binnen komen van een gedeelte dur bezoekers
te storend werken.
Zo veel mogelijk dient een film te worden. gekozen, die een
algGmeen beeld geeft van het te bespreken eràigratieland.

4. Hierna wordt Gen kort inleidend woord gesproken door de
Directeur van het ,Gewesteli,jk i~rbeidsbureau, dat de b~eenkomst
heeft georganiseerd, of door dicns plaatsvervanger. Het is
noodzakelijk, dat van dit Gewestelijk ArbeidsburGau steeds een
vertegenwoordiger aanwezig is.

-In-
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.-~In d.e inleiding door de Directeur of d:j.en~ plaatsvervangt3r
kan het volgende naar voren worden gebracht:

a. Gen verklaring van het doel der bijeenkom~t;
b. de taak van het Gewest elijk ~~rbeidsbureau als aanmelcli ngs-

kantoor;
c. de indeling van de avond;
d. introductic'van de spreker.

Gezien de beperktheid van de ondGrwerpen behoeft dit gedeelte
van de bijeenkomst niet langer dan ongeveer 5 minuten in beslag
te nemen.

5. De dan volgende lezing van de emigratievoorlichtingsambtenaar
zal ca. 50 minuten in beslag nemen.

6. Indien aanwezig wordt hiGrna de vertegenwoordiger van het
emigratieland in de gelegunh6id gcsteld enige woorden te
spreken.
DGze "speech" alsrlede de eventuele vertaling hiervan door de
emigratievoorlichtingsambtenaar zal niet langer moeten durendan 5 à 10 minuten. '

7. Hierna volgt een pauze van ca.' 20 minuten, tijdens welke door
de aanwezigen vragen kunnen ~7orden gesteld op het bij de aanvanguitgereikte formulier (zie onder 2). '

8. Na de pauze worden door de eDigratievoorlichtingsambtenaar de
vragen beantwoor~.

9. De vertegenwoordiger van het Gewestelijk ~~rbeidsbureau sluit
de bijeenkomst hierna met een kQrt woord.

10. De avond wordt, besloten met vertoning van een emigratiefilm...

fu'~PORTEN BETREFFENDE GEHOUDEN VOORLICHTINGSBUEENKm.lSTEN.

1. l~an alle GewGstelijko l~rbeidsbureaus is een aantal rapportfor-
mulieren toegezonden.
i~anvulling der voorraad dient te worden aangevraagd op
formulier no. 2 (zie circ. no. 5532/~U?~/HM dd. 8/8/56).

2. Van elke gehouden bijecnkomst wordt een rapport in drievoud
opgemaakt door het Gewestelijk j:~rbeidsbureau, dat de bijeenkomst
hecft georganiseerd.

3. Eén exemplaar dient te worden gestuurd naar de afdeling
Emigr8,tie-~iangelçgenheden van hut hoofdbureau van het R.li..B.,
één naar de Hoofdinspecteur-Directeur; het 3e exemplaar is
bestemd voor het archief van het Gewestelijk i~rbeidsbureau.

-4.-
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4. Het is'noodzakelijk, het rapport zo volledig mogelijk in te
vullen. Het dient een duidelijk beeld te geven van het ver-
loop van de bijeenkomst en de sfeer, waarin deze plaatsvond.

5. Onder het punt bijzonderheden dient te worden vermeld, onder
wiens leiding de avond h~eft gestaan.

PE A;DMINISTRATIEY:J1] GANG VAN ZAKEN.

1. De dossiers, die op de Gewestelijke Arbeidsbureaus worden
samengesteld, worden naar het Gewest~l~k Arbeidsbureau,
waar de emigratievoorlichtingsambtenaar zi,in standplàatsheeft, gezonden~ '

2. De emigratievoorlichtingsambtenaar controlcert het dossier
en maakt voor elke aanvrage een kaart op. Blanco exemplaren
van deze kaart zullen zo spoedig mogelijk wdrden toegezonden.

3. Door hot maken van een korte aantekening op de kaart moet
steeds duidelijk blijken, in welk~ behandelingsfase het
dossier zich bevindt.

4. De kaartjes, die betrekking hebben op dossiers, di.e in be-
handeling z~n, ,worden opgeborgen in alfabetisch-lexicogra-
fische volgorde.. Zodra de behandeling van een emigratiedos-
sier is geëindigd, worden de kaartjes overgebracht naar één
van de drie volgende kaartsystemen:

g. vertrokken emigranten
h. ~ngetrokken aanvragen
Q. afgewezen aanvragen.

Ook deze kaartsystemen worden alfabetisch gerangschikt.

VOOR.DE DIRECTIE VOOR. DE ARBEIDSVOORZIENING,

// ~ ...v~--~.,.. I .'-', ./" ~ ~---
V ~
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