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Voorwoord

Als statushouder heb je al een heel traject achter de rug voordat je ergens in een gemeente wordt 
gehuisvest. Daar mag je een nieuw leven opbouwen. Dat vraagt veel. Welke ondersteuning kan je 
daarbij gebruiken? Wat mag je verwachten van de gemeente waar je komt wonen?

Gemeente Doetinchem wil een gastvrije gemeente zijn waar statushouders zich thuis voelen en 
een volwaardige plek in de samenleving vinden. De inburgeringstrajecten hebben echter tot op 
heden beperkt resultaat gehad. Dit is zowel lokaal als landelijk het geval. Daarom zijn wij blij dat 
het ministerie van SZW zich voorbereidt op een nieuwe wet per 1 januari 2021. Deze wet geeft de 
regie in handen van gemeenten. Zo zijn wij beter in staat om de inburgering en integratie van onze 
statushouders vorm te geven dan nu het geval is. 

De gemeente in de regierol betekent de verantwoordelijkheid voor de juiste inzet van de in de wet 
beschreven (nieuwe) instrumenten: de brede intake, het persoonlijk Plan Inburgering en Participatie 
(PIP), het ontzorgen van de betaling van de vaste lasten. De gemeente in de regierol betekent ook 
dat wij verantwoordelijk zullen zijn voor de inkoop van taalonderwijs.

Wij willen dat statushouders een goede start maken. Onze inzet begint al op het AZC wanneer 
bekend is wanneer een statushouder naar onze gemeente komt. Dan wordt al een gesprek 
gehouden wie iemand is, wat zijn achtergrond is, hoe zijn fysieke en mentale gezondheid is en 
waar zijn talenten liggen. Zo verdwijnt de huidige tijdsknip tussen de prille inburgering op een AZC 
en de komst in Doetinchem. 

Dit gesprek – de zogenaamde brede intake –  wordt vertaald in een Plan Integratie en Participatie 
waarbij doelen zijn geformuleerd. Dit is maatwerk. Het wordt gemonitord en zo nodig (binnen een 
jaar) weer bijgesteld. Wij menen dat dit vraagt om één aanspreekpunt voor de statushouder.

De inkoop en inzet van taalonderwijs geschiedt volgens onze voorwaarden: waarborg van de 
kwaliteit, inzet passend bij de talenten van de statushouder, taal in combinatie met studie, stage of 
werk. Het zijn eenvoudig klinkende zaken die vandaag niet zijn geregeld. 

De regierol betekent ook het vasthouden van de huidige betrokkenheid van al onze partners die 
zich met hart en ziel inzetten voor de statushouder. Wij vragen cultuursensitiviteit van professionals 
die te maken krijgen met statushouders. Wij zetten sleutelfiguren in waar dit bijdraagt aan een 
heldere communicatie en verbinding tussen de Doetinchemse samenleving en statushouders.

De regierol betekent bovenal dat de statushouder mag rekenen op ondersteuning die wordt 
gekenmerkt door een persoonlijke benadering, gericht op persoonlijke doelen waarbij de officiële 
inburgering onderdeel uitmaakt van het bredere proces van integratie. Integratie wat zich vertaalt 
in een sociaal netwerk, adequaat onderwijs en betaald werk. Dan krijgt de titel “Iedereen doet 
mee” pas betekenis. Wij wachten niet op het nieuwe stelsel en sorteren waar mogelijk reeds voor. 

Jorik Huizinga

Wethouder gemeente Doetinchem
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1. Aanleiding                                                                                

Inleiding
Meedoen in de samenleving is voor iedereen belangrijk, juist ook voor statushouders. Zij moeten in 
een vreemd land met andere gewoonten een bestaan opbouwen. Contact met Nederlanders is voor 
hen essentieel om hun nieuwe land te leren kennen, een netwerk op te bouwen en vooral ook om 
de taal te leren. Hoe loopt dat nu in de praktijk? Wat kan er beter? 

I&O research heeft in 2018 in gemeente Doetinchem onderzoek gedaan naar de mate van inte-
gratie van statushouders. Er gaat heel veel goed. Toch heeft slechts 14% van de statushouders op 
dit moment een betaalde baan, waarvan 10% voor meer dan 12 uur per week. Ook landelijk is er 
sprake van een relatief laag percentage werkende statushouders. Dat heeft gevolgen voor zowel de 
statushouder als de samenleving.

De geringe arbeidsparticipatie is een van de belangrijkste aanwijzingen dat het inburgeringsstelsel 
niet optimaal werkt. Het ministerie van SZW is dan ook aan de slag gegaan met een nieuw inburge-
ringsstelsel, dat in 2021 in werking moet treden. Hoe vertaalt zich dat naar gemeente Doetinchem? 

De integratie van statushouders in Doetinchem in 2018
I&O Research heeft in 2018 166 statushouders en diverse organisaties ondervraagd. Er blijken veel 
betrokken partijen in onze gemeente die zich van harte inzetten voor de statushouders. 81% van 
de statushouders meldt dat zij zich aardig thuis voelt in onze samenleving. Dit komt mede door de 
openheid, gastvrijheid en hulpvaardigheid van de lokale bewoners. Statushouders zijn bovendien 
erg tevreden over de begeleiding door de gemeente. Er blijft op de meest cruciale zaken - taal, 
geschikte opleiding en gepast werk – echter nog duidelijk winst te behalen. 

De statushouders geven in het onderzoek ook aan dat zij nog meer ondersteuning zouden willen 
bij het vinden van een opleiding of passend werk. Daarnaast zouden zij graag extra hulp willen bij 
het leren van de Nederlandse taal. Statushouders zouden in dit kader ook graag zien dat er meer 
activiteiten worden georganiseerd met autochtone Nederlanders.

De geringe arbeidsparticipatie van statushouders kan negatieve gevolgen hebben voor de 
lichamelijke en psychische gezondheid, leiden tot armoede en schuldenproblematiek en een 
beperkt sociaal netwerk. Ook leidt het landelijk tot negatieve gevolgen voor de financiën en 
sociale cohesie (Bron: wat werkt arbeidsparticipatie statushouders KIS).

• 86% heeft een inburgeringscursus gevolgd of is bezig en voldoet daarmee aan de 
 inburgeringsplicht; 9% heeft geen inburgeringscursus gevolgd; 6% is vrijgesteld of 
 anderszins.
• Statushouders uit Eritrea zijn vaker op dit moment nog bezig met de inburgeringscursus 
 dan statushouders uit Syrië en overige landen (78% versus 44% en 29%).
• 29% volgt een extra taalcursus of heeft deze gevolgd; 35 % heeft het examen gehaald; 
 44% niet; 21% is nog bezig met de voorbereiding op het examen.
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Het huidig inburgeringstelsel
Het huidig inburgeringsstelsel, wat dateert uit 2013, legt de verantwoordelijkheid van inburge-
ring geheel bij de statushouder. Deze is verplicht om een inburgeringsexamen af te leggen over 6 
deelonderwerpen en een participatieverklaring te ondertekenen. Een statushouder kan voor de 
inburgering een lening krijgen bij DUO. Het betekent in de praktijk dat de statushouder zelf zijn 
opleidingsinstituut moet uitzoeken. Dit kan vaak alleen in de Nederlandse taal, die hij nog niet 
beheerst. De statushouder moet ook zelf deze lening aanvragen en daar zijn weg in zoeken. Dat 
kan tot een maximum bedrag van € 10.000. Het examen moet binnen de vaste termijn van drie jaar 
zijn gehaald. Wanneer dit verwijtbaar is, is de statushouder verplicht om zijn lening terug te beta-
len en krijgt deze een boete opgelegd. De marktwerking heeft daarbij geleid tot tal van malafide 
opleidingsbedrijfjes. Ook daagt het systeem statushouders niet uit het maximale uit hun inburge-
ringstraject te halen. Te veel statushouders leggen examen af onder hun niveau om zeker te zijn dat 
ze het halen en DUO niet terug hoeven te betalen. Tegelijkertijd belemmert het huidig systeem om 
inburgering te combineren met studie of (vrijwilligers)werk, doordat de inburgeringsverplichtingen 
niet aansluiten op de verplichtingen die een opleiding of werk met zich meebrengen. Het is bijvoor-
beeld heel vaak niet mogelijk een taalcursus in de avonduren te volgen voor mensen die overdag 
werken of naar school gaan. Ook is er inhoudelijk weinig ruimte voor maatwerk, waardoor de Ne-
derlandse les niet aansluit op de behoeften en talenten van het individu en wat deze straks nodig 
heeft op de arbeidsmarkt. Een deel van de statushouders vraagt om verschillende redenen onthef-
fing aan van het inburgeringsexamen. Dat kan bij aantoonbare inspanning. Dit alles heeft gevolgen 
voor de verdere carrière en integratie in Nederland. Het hele inburgeringstelsel staat op zichzelf, 
mist samenhang en kent geen regie op het proces. De resultaten zijn dusdanig slecht dat de huidige 
regering een voorstel doet voor een nieuw inburgeringsstelsel in 2021.

• Reguliere opleiding: ca 20% m.n. (via ISK) VMBO of MBO. Meest Eritreeërs.
• Reguliere opleiding: 62% vindt dit het juiste niveau; 7% te hoog; 31% te laag.
• 14% heeft een betaalde baan; 10% daarvan heeft werk > 12 uur per week.
• 87% van de werkenden geeft aan dat het werk goed past bij zijn opleidingsniveau, 
 hoewel hij in sommige gevallen voor iets anders opgeleid is. 13% meent dat hij te hoog 
 opgeleid is voor zijn baan;
• 40% van de werkenden wil graag meer dan 12 uur per week werken. Eritreeërs willen 
 dit beduidend vaker dan statushouders uit Syrië en overige landen (92% versus 33% en 
 26%). Deze geven aan dat ze wel een baan zouden willen maar dat dit niet mogelijk is 
 (40% en 48% versus 4%).
• 18% wil momenteel geen betaalde baan. De reden hiervoor is vaak dat men nog bezig is 
 met het inburgeringstraject of een extra cursus Nederlands of een opleiding.
• Statushouders die deelnemen of deelgenomen hebben aan Samen Doetinchem geven 
 beduidend vaker dan personen die niet aan dit traject hebben deelgenomen aan dat ze 
 vrijwilligerswerk doen (62% versus 33%).
• De groep inactieve statushouders (51%) bestaat voornamelijk uit statushouders die zich 
 vanaf 2015 in Nederland hebben gevestigd. Het gaat hier vaker om vrouwen en/of 
 mensen boven de 50 jaar.

Bron: Integratie van statushouders gemeente Doetinchem, sept. 2018 I&O research         
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Stand van zaken inburgering in 2017 van de personen, die in 2013 inburgeringsplichtig werden

Stand van zaken inburgering in Nederland per 1-1-2019

Het nieuwe stelsel
Dit nieuwe stelsel beoogt maatwerk en dus flexibiliteit. Wie is de statushouder die moet inburge-
ren? Wat kan deze persoon en wat wil deze? Hoe kunnen zijn talenten goed op onze samenleving 
aansluiten? Het leren van de taal moet dan ook samen kunnen gaan met studie, stage en (vrijwilli-
gers)werk. Het leren zelf sluit aan bij behoeften en mogelijkheden van de statushouder. Dit onder 
het motto: iedereen doet mee! Het liefst met betaald werk. Het leenstelsel wordt afgeschaft. De 
mogelijkheid tot ontheffing eveneens. De regie wordt bij de gemeenten gelegd. Zij bepalen hoe 
zij dit lokaal vorm gaan geven. Inburgeren is niet vrijblijvend, noch voor gemeenten noch voor de 
inburgeraar.

Kansen voor gemeente Doetinchem
De hervorming van het stelsel biedt ons een kans om meer invloed uit te oefenen op het totale 
inburgeringstraject van statushouders in onze gemeente. Het is belangrijk om, vooruitlopend op de 
nieuwe Wet Inburgering, na te denken over de elementen waarin wij als gemeente willen investe-
ren. Wij sluiten daarbij aan op thema 2 uit ons coalitieakkoord, Sterke Samenleving, en op het bre-

•  76% voldoet aan de inburgeringsplicht
•  60% is geslaagd voor het inburgeringsexamen of staatsexamen NT2 
•    5% heeft een vrijstelling gekregen van de inburgeringsplicht
•  11% heeft een ontheffing gekregen van de inburgeringsplicht
•  De rest heeft een verlenging gekregen, waarvan de helft een boete heeft gekregen voor 
 verwijtbare termijnoverschrijding.

Bron: Evaluatie wet inburgering 2013 Significant, Barneveld, 13 juni 2018)
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dere beleidskader sociaal domein van gemeente Doetinchem. In deze notitie schetsen we de kaders 
die de basis vormen voor een samenhangende ondersteuning van statushouders in onze gemeente.
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2.  Hoofddoelstelling                                                                    

Alle statushouders doen mee in de Doetinchemse en Nederlandse samenleving. Dit doel sluit aan bij 
de beleidskaders sociaal domein: Daar waar mogelijk heeft een inwoner regie op het eigen leven of 
wordt maximaal in staat gesteld zo veel mogelijk eigen regie te kunnen voeren en voor iedereen is 
een zinvolle deelname aan de samenleving mogelijk. 

Wij realiseren ons dat ‘meedoen’ niet voor iedere statushouder hetzelfde zal betekenen en dat het 
proces van inburgeren en integreren bij de één meer tijd vraagt dan bij de ander. Wij streven ernaar 
via sociaal-economische integratie (o.a. onderwijs en betaald werk) en via sociaal-culturele integra-
tie (o.a. identificatie met Nederland en contact met autochtonen) iedere statushouder de mogelijk-
heid te bieden het maximale uit zichzelf te halen.
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3.  Welkom in gemeente Doetinchem                                        

Kader 1: De statushouder staat centraal. 
Niet het (inburgerings)systeem, maar de mens is het uitgangspunt. De statushouder die in 
gemeente Doetinchem aankomt, neemt een flinke rugzak mee. Die bepaalt voor een deel zijn 
mogelijkheden en moeilijkheden bij de start in Nederland. Wij vinden het belangrijk daar rekening 
mee te houden bij de begeleiding die hij krijgt.

Elke statushouder heeft zijn eigen verhaal. De vluchteling komt vaak eerst alleen. Het is meestal 
een man en soms minderjarig. Soms zijn het gezinnen of delen van gezinnen die arriveren. En wan-
neer mogelijk reist een gezin na. De meeste vluchtelingen die momenteel een verblijfsvergunning 
krijgen, komen uit Syrië en Eritrea, waar de conflicthaarden op dit moment het grootst en hevigst 
zijn. Zij komen met hun beperkte materiële bagage, een hoop immateriële ballast maar ook met 
hun talenten en hun dromen. 

Wij krijgen te maken met mensen van wie de gezondheid niet optimaal is. De regie over hun leven 
is weggeslagen. Mentale maar ook fysieke problemen doen zich vaker dan gemiddeld voor. Er is 
stress over de toekomst en stress over de familie. Financieel staat de teller meestal op nul of zijn er 
zelfs (reis)schulden. Cultureel zoeken zij hun weg in het “vrije Nederland”, vaak met enig wantrou-
wen naar overheid en politie en met verschillende overtuigingen ten aanzien van de Nederlandse 
waarden en normen. Zij worden allen geconfronteerd met de complexe regelgeving van Nederland 
en onze bijbehorende complexe Nederlandse taal. De één zal sneller leren dan de ander. Het oplei-
dingsniveau is een belangrijke indicator van de mogelijkheden hier in Nederland en in Doetinchem. 
Het eerste waar zij allen echter behoefte aan hebben, is het voorzien in basisbehoeften: eten, kle-
ding, onderdak en bovenal veiligheid. Daarna volgt de toeleiding naar onderwijs, betaald werk en/
of zinvolle daginvulling opdat men zich hier thuis voelt, een bijdrage levert aan de samenleving en 
op juiste waarde wordt geschat.

Kader 2: Er vindt vroegtijdig een brede intake plaats
Er wordt een brede intake op het AZC gehouden met elke inburgerings-plichtige statushouder 
zodra bekend is dat deze naar gemeente Doetinchem komt. Dit gesprek kan gevoerd worden door 
één of meer personen ten behoeve van een breed perspectief1. Een brede intake biedt inzicht in de 
startpositie en ontwikkelmogelijkheden en in de persoonlijke situatie van een inburgeringsplichti-
ge. De intake varieert van opleidingsniveau tot fysieke en mentale gezondheid. Kortom alles wat 
effect kan hebben op integratie wordt in kaart gebracht. Deze intake vindt z.s.m. plaats na de 
koppeling aan onze gemeente en dus bij voorkeur al op het AZC. En direct na een gezinshereniging 
binnen onze gemeente. Dit betekent een doorlopende lijn van voorinburgering naar inburgering 
zonder tijdsgat. 

1   Pilot moet aanbevelingen geven voor de beste inrichting van de brede intake 
 en monitoring uitkomsten
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Alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s) volgen een ander traject. Zij worden opgevan-
gen door jeugdinstellingen die via Nidos gefinancierd worden door het ministerie van Justitie en 
Veiligheid. In Doetinchem worden maximaal twintig AMV’s gehuisvest en begeleid door Yoin (on-
derdeel van Entrea/Lindenhout). De begeleiders van Yoin maken samen met de jongeren een plan. 
Zodra een AMV 18 wordt, gaat de verantwoordelijkheid van de zorg over naar de gemeente. Er 
vindt dan een warme overdracht plaats, waarbij de begeleiding door Yoin nog een aantal maanden 
wordt voortgezet.

Kader 3: Elke statushouder heeft een persoonlijk Plan Integratie en Participatie 
De brede intake leidt tot een persoonlijk Plan Integratie en Participatie (PIP). Dit is maatwerk en 
wordt opgesteld voor en met àlle inburgeringsplichtige statushouders2. Het plan beschrijft een pro-
gramma voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, studie of stage. Het 
beschrijft ook de bijbehorende doelen die de nieuwkomer wil bereiken en het moment waarop die 
moeten worden bereikt. Het PIP legt de randvoorwaarden tot deelname aan het inburgeringstra-
ject vast. Denk aan kinderopvang. Daarnaast vermeldt het de afspraken over het zogenaamde “ont-
zorgen”. Er worden regelmatig voortgangsgesprekken gehouden. Dit is een wettelijke verplichting. 
Zo nodig wordt het PIP bijgesteld. 

Het PIP is niet vrijblijvend. In de nieuwe inburgeringswet zal het krijgen van ontheffing van de 
inburgeringsplicht veel moeilijker worden. Iedereen is verplicht zich in de maatschappij te leren 
redden. Een differentiatie in de inburgeringstrajecten moet ervoor zorgen dat een statushouder 
kan inburgeren op een voor hem haalbaar niveau. De statushouders hebben daarbij een resultaat-
verplichting: het voldoen aan de inburgeringsplicht binnen de afgesproken termijn. Wanneer dit 
verwijtbaar niet gebeurt, krijgt de statushouder een boete en riskeert de mogelijkheid van een 
permanente verblijfsvergunning en mogelijkheid tot naturalisatie. Ook heeft de gemeente de 
beschikking over  instrumenten die in de Participatiewet al aanwezig zijn sancties op te leggen aan 
statushouders die zich onvoldoende inzetten om in te burgeren.

Kader 4: Eén statushouder, één plan en één aanspreekpunt
Het PIP bevat alle afspraken die er tussen gemeente en de inburgeringsplichtige statushouder zijn 
gemaakt. De afspraken moeten worden gemonitord. Dit lukt het beste wanneer de statushouder 
één vast aanspreekpunt krijgt. Deze houdt de regie, legt verbindingen met andere betrokken orga-
nisaties en is een laagdrempelige vraagbaak voor de statushouder. Het voeren van regie betekent 
ook het zo nodig tussentijds samen aanpassen van het PIP aan veranderde omstandigheden. Kinde-
ren krijgen geen eigen PIP. Zij komen wel in beeld.

Kinderen arriveren in gemeente Doetinchem en hebben dan lang niet altijd een complete schoolop-
leiding achter de rug. Zij beginnen daarnaast met een taalachterstand ten opzichte van hun leef-
tijdsgenoten. Zij riskeren vervolgens een te laag schooladvies. Zij worden geklemd tussen de cultuur 
thuis en de cultuur op school en samenleving. Opvoedkundige vragen zullen zich aandienen. Kinde-
ren horen als aparte individuen te worden gehoord en gezien om ze een goede start mee te geven.

2   Iedereen die van buiten de EU in Nederland komt wonen is inburgeringsplichtig totdat hij heeft 
 voldaan aan zijn inburgeringsplicht, dan wel ontheffing of vrijstelling van de inburgeringsplicht 
 heeft gekregen.
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Kader 5: De materiële basisbehoeften worden adequaat geregeld

5.1  Gemeente zorgt voor huisvesting op basis van de taakstelling 
Het COA wijst statushouders toe aan de gemeente op basis van de taakstelling (het door het Rijk 
vastgestelde aantal statushouders dat de gemeente per half jaar moet huisvesten). Daarbij kijkt het 
COA naar factoren zoals werk, studie, aanwezigheid van eerstegraads familie en medische omstan-
digheden. Zodra een statushouder aan de gemeente is toegewezen, zoekt de gemeente passende 
woonruimte. Deze woonruimte bestaat hoofdzakelijk uit sociale woningbouw. De statushouder(s) 
wordt geholpen met de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken. 

5.2  De taakstelling is onderdeel van de prestatieafspraken van gemeente 
 met Sité woningcorporatie
Sité woningcorporatie is degene die in opdracht van de gemeente met voorrang woningen beschik-
baar stelt voor de huisvesting van statushouders. Dit vraagt afstemming en samenwerking tussen 
Sité, Vluchtelingwerk en de gemeente. De invulling van deze samenwerking is onderdeel van de 
prestatieafspraken.

5.3  Er wordt een budget verstrekt voor de inrichting van de woning
De woning vraagt om een inrichting. De statushouder ontvangt een budget van de gemeente uit de 
bijzondere bijstand, waaruit hij de eerste aanschaf van de minimale basisbehoeften kan doen. De 
hoogte van dit bedrag varieert afhankelijk van de samenstelling en grootte van het gezin.

5.4  De statushouder wordt aangemeld bij 1e lijnsvoorzieningen
Het betreft het regelen van een huisarts, tandarts of een school. 

5.5  Nutsvoorzieningen en verplichte verzekeringen worden aangesloten
Gas en elektra, water, WiFi en eventueel de telefoon moeten worden aangesloten. Dit geldt ook 
voor de verplichte verzekeringen. 
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5.6  Uitkering en toeslagen worden geregeld
De statushouder, meestal zonder betaald werk en vermogen, heeft een inkomen nodig direct na 
binnenkomst in de gemeente. Direct op de eerste dag wordt daarom de aanvraag voor een bij-
standsuitkering gedaan. Dit geldt ook voor de toeslagen. 

5.7  Ontzorgen: de vaste lasten worden tijdelijk door de gemeente betaald uit de uitkering
Er worden (wettelijk verplichte) afspraken gemaakt over het betalen van de vaste lasten zoals huur, 
energie, verplichte verzekeringen in de eerste periode na aankomst in de gemeente. Deze lasten 
worden door Laborijn ingehouden op de bijstandsuitkering. Dit is bedoeld om de statushouder te 
ontzorgen. De duur van deze afspraken is zo lang als nodig en gericht op zelfredzaamheid en acti-
vering. Het PIP legt de wijze waarop en de duur ervan vast. De gemeente kan niets meer inhouden 
zodra een statushouder werkt en geen uitkering meer ontvangt.

5.8 Informatie is laagdrempelig beschikbaar voor statushouders
De statushouder heeft, eenmaal in de gemeente, behoefte aan toegankelijke informatie. 
Dit betreft allereerst informatie over het verplichte inburgeringstraject en praktische zaken zoals 
het aanvragen van voorzieningen en uitkeringen. Is dat eenmaal geregeld dan ontstaat ook de be-
hoefte aan andere informatie zoals een overzicht van alle voorzieningen die gemeente Doetinchem 
biedt op het gebied van ontspanning en ontmoeting.

De informatie moet aansluiten bij de belevingswereld. Het Nederlands is vaak nog een hindernis. 
Sommigen zijn analfabeet. Vaker nog is een statushouder digibeet. De cultuurverschillen kunnen 
spelen. Een goede inrichting van de informatievoorziening vraagt meer rechtstreeks en minder op 
papier te communiceren. Het verdient aanbeveling om de informatie in zeer eenvoudig Nederlands 
taalgebruik en zo nodig ook in andere talen dan het Nederlands aan te bieden. De inzet van bud-
dy’s op sleutelfiguren kan daarbij ondersteunend zijn.

Kader 6:  Wij beschermen en bevorderen de gezondheid van statushouders
Wij definiëren gezondheid in termen van positieve gezondheid: het vermogen om je aan te passen 
en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 
leven. 

Een goede gezondheid van de statushouder is van belang om te kunnen participeren en te integre-
ren in onze samenleving. Er zijn enkele gezondheidsrisico’s die zich relatief vaker bij statushouders 
dan bij Nederlanders voordoen zowel fysiek als mentaal (bijv. depressie of Post traumatische stress 
stoornis). Het omgekeerde geldt ook. Het niet kunnen meedoen heeft een negatief effect op de ge-
zondheid. Daarbij speelt nog het risico van oplopende schulden (de kosten van de vlucht, mogelijke 
verwachtingen van familie dat er geld wordt gestuurd, DUO schulden).

Dat vraagt een verbinding van het netwerk rondom 
participatie met het netwerk rondom gezondheid. 
Deze verbinding wordt gezocht in de brede intake en 
het PIP. Het krijgt een vervolg tijdens de inburgering en 
taallessen, opleiding en toeleiding naar (vrijwilligers)
werk, tijdige inschakeling van bureau voor financiële 
ondersteuning.
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4.  Dromen en talenten worden omgezet in meedoen              

Dromen en talenten van statushouders worden zo goed mogelijk verwezenlijkt door het samen-
spel van (maatregelen gericht op) inburgering, sociaal-economische integratie en sociaal-culturele 
integratie.
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Inburgering
Statushouders zijn verplicht om in te burgeren. Dat betekent dat zij de Nederlandse taal moeten 
leren en moeten weten hoe de Nederlandse samenleving er uit ziet. Zij leggen daarin examen af.

Kader 7:  Wij stimuleren het leren van de Nederlandse taal op het juiste niveau

7.1   Wij sluiten aan bij de drie leerroutes van het Rijk.

Taalniveau B1 is de norm. 
Dit niveau biedt een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Hier mag een statushouder maximaal 
drie jaar over doen. Wanneer iemand in staat is om het B2-examen te halen, wordt dat extra ge-
stimuleerd. De taalopleiding is praktijkgericht en contextgerelateerd. Dit mag dus ook met werk 
worden gecombineerd.

Z-route biedt moeilijk lerenden enige zelfstandigheid met taal 
Er is voor degenen die niet in staat zijn om in ieder geval taalniveau B1 te halen een alternatieve 
leerroute. De zogenaamde Z-route. De z van zelfstandig met taal en dus van enige zelfredzaam-
heid. Want in alle gevallen geldt dat iemand in staat moet worden gesteld om mee te kunnen doen 
met onze maatschappij. Wanneer iemand analfabeet is, krijgt deze z.s.m. een alfabetiseringstraject 
omdat enige geletterdheid in onze samenleving een ‘must’ is. De duur en het tempo van de route 
zijn verbonden aan de capaciteit van de statushouder. 

Onderwijsroute is de kans voor jongeren.
De kansen op de arbeidsmarkt worden groter wanneer een statushouder een opleiding volgt die 
leidt tot een Nederlands diploma. Dit geldt ten minste voor de groep tot dertig jaar en verder voor 
degene die daartoe in staat is. De AMV’s vallen onder deze groep. Dit vraagt om taalonderwijs dat 
goede instroom op het regulier onderwijs mogelijk maakt, zo nodig in combinatie. 

De formele inburgering vraagt naast dit taalonderwijs een examen in Kennis Nederlandse Maat-
schappij (KNM) en in de zogenaamde Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
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7.2  Formeel, non-formeel en informeel onderwijs worden in samenhang 
 met elkaar aangeboden
De statushouder neemt naast de verplichte inburgeringslessen deel aan een non-formeel traject om 
aan specifieke maatwerkvragen te kunnen werken. Daarnaast neemt hij deel aan informele acti-
viteiten die er toe bijdragen taal in een natuurlijke context te gebruiken. Hij wordt eventueel aan 
een taalmaatje gekoppeld. 

Informeel en non formeel taalaanbod zijn voorliggende voorzieningen. Dit aanbod wordt geboden 
door omgeving en vrijwilligersorganisaties. Er zijn verschillende organisaties in gemeente Doetin-
chem actief. Het formele aanbod is een maatwerkvoorziening. Het is het uitgangspunt van Doe-
tinchem bij bestrijding van laaggeletterdheid en volwassenen-educatie en Wet Taaleis dat mensen 
eerst gebruik maken van het informele en non formele onderwijs; wanneer dit niet toereikend is 
om in de ondersteuningsbehoefte te voorzien, wordt het formele onderwijs aangeboden. Status-
houders krijgen te maken met het formele onderwijs; zij zijn verplicht om in te burgeren. 

Kader 8:  Opleiding, kennis en vaardigheden worden optimaal benut

8.1  Diplomawaardering, bijscholen, studeren
Veel statushouders hebben een opleiding in eigen land gevolgd. De waardebepaling van een 
diploma of opleiding uit het land van herkomst is van groot belang voor het vinden van werk. Een 
statushouder wordt, wanneer dit relevant is, door zijn aanspreekpunt geïnformeerd over de mo-
gelijkheden van diplomawaardering en de steun van UAF voor hoger opgeleiden en zo nodig daar 
naar toe geleid.

Een statushouder kan gratis een diplomawaardering aanvragen als hij een examen Oriëntatie op 
de Nederlandse arbeidsmarkt gaat doen. Er is een speciale procedure voor degene die zijn diploma 
kwijt is geraakt in het land van herkomst of tijdens de vlucht. Deze persoon kan een ‘waardering 
gevolgd onderwijs’ aanvragen in de vorm van een Indicatie Onderwijsniveau. 

Wanneer er hier aan een diploma niet dezelfde waarde wordt toegekend als in het land van her-
komst is opnieuw studeren of bijscholen vaak noodzakelijk om een kans te maken op de arbeids-
markt. Hoogopgeleiden statushouders kunnen hiervoor steun ontvangen van het UAF “studie en 
werk voor hoger opgeleide vluchtelingen”. 

8.2  Het participatieverklaringstraject voor elke statushouder 
De statushouder maakt via het Participatieverklaringstraject kennis met de Nederlandse kern-
waarden vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie. Denk aan gelijke rechten voor mannen en 
vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en 
het recht om je eigen mening te uiten. Dit traject wordt afgerond door het ondertekenen van een 
verklaring dat de statushouder heeft kennis genomen van deze waarden, zal respecteren en actief 
zal deelnemen aan de samenleving. Dit is een wettelijke verplichting die ook in Doetinchem sinds 
oktober 2017 wordt uitgevoerd.

Sociaal-culturele integratie 
Inburgeren alleen is onvoldoende om een plek te krijgen in onze samenleving. Een goed sociaal 
netwerk en betaald werk zijn belangrijke voorwaarden om mee te kunnen doen. 
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Kader 9:  Wij faciliteren en stimuleren de (door)ontwikkeling van een sociaal netwerk

Meedoen in de samenleving is voor elk mens belangrijk. Het betekent een bijdrage leveren aan de 
samenleving, het onderhouden van sociale contacten en het leren van nieuwe vaardigheden. Het 
draagt bij aan zingeving. Het gaat niet alleen om betaald werk. Het gaat evengoed om meedoen 
aan allerlei activiteiten en clubs. Sociale contacten dragen bij aan de saamhorigheid en bepalen het 
gedrag van de mensen die tot dat sociale netwerk horen. 
Sociale contacten kunnen ook leiden tot potentiele werkgevers. 

Wij maken daar in gemeente Doetinchem een start mee vanaf binnenkomst in de gemeente. Hoe 
ondersteunen wij vervolgens de ontwikkeling van een meer structureel sociaal netwerk? Wat be-
tekent integratie in de buurt voor een statushouder die gehuisvest is in een buurt met relatief lage 
inkomens en zelf (nog) zonder werk zit?

9.1  De mogelijkheid van een buddy voor een statushouder
Een buddy voor de statushouder ondersteunt deze bij het dagelijkse sociale leven in gemeente 
Doetinchem. Deze zijn er bij voorkeur apart voor man en vrouw. Het is een persoonlijke gids die de 
statushouder wegwijs maakt, begeleidt naar bestaande activiteiten en clubs, wijkcentra, sport en 
cultuur, helpt met de Nederlandse taal, maar er ook gewoon kan zijn voor een kop koffie of een 
gezamenlijke activiteit. De buddy kan de statushouder ook ondersteunen richting vrijwilligerswerk. 
De buddy heeft een Verklaring Omtrent Gedrag. De buddy is een maatje en neemt geen taken over 
van het aanspreekpunt die ook het PIP bewaakt.

9.2  De inzet van sleutelfiguren
Sleutelpersonen zijn (voormalige) vluchtelingen die statushouders collectief en zo nodig individueel 
kunnen ondersteunen bij hun integratie in Doetinchem. Zij kunnen de statushouders makkelijker 
te bereiken, problemen sneller doorgronden, signalen ophalen, voorlichting geven, statushouders 
betrekken bij activiteiten in gemeente en buurt dan de gemiddelde Nederlander. Zij overbruggen 
de taal- en cultuurverschillen. Zij kunnen professionals bij gemeenten en instellingen voorlichten en 
adviseren. Het opleiden en de inzet van sleutelfiguren zien wij als een opstap naar betaald werk. 
En zo mogelijk als (eerste) vorm van betaald werk.
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Sociaal-economische integratie

Kader 10:  Wij ondersteunen de statushouder bij het vinden van passend betaald werk

10.1  De talenten van de statushouder staan centraal
Tijdelijk werk is soms een snelle maar altijd een tijdelijke oplossing en niet persé in het belang van 
de statushouder. Betaald werk dat past bij zijn kwaliteiten biedt meer kans op permanent werk en 
inkomen. 

10.2  Statushouders zijn en blijven een prioritaire doelgroep voor Laborijn
Er is een grote afstand tot de arbeidsmarkt dat overbrugging verdient. Laborijn heeft de taak om 
een extra inspanning te plegen voor deze groep. De statushouder krijgt een vaste begeleider gedu-
rende zijn traject richting werk. 

10.3  Wij vragen aandacht voor bijzondere doelgroepen onder de statushouders
 - Eritreeërs onder de 30 jaar, vaak mannen: zij ervaren grote drempels richting de (arbeids) 
  participatie.

 - Vrouwen hebben als echtgenote van hun man, de kostwinner, niet altijd hoeven in te 
  burgeren. Sommige vrouwen hebben daarin een achterstand opgelopen. Het nieuwe 
  stelsel verplicht alle statushouders tot inburgering. Dus ook de vrouwen. Dit is een goed 
  moment voor een inhaalslag.  

 - De doelgroep bestaat uit nieuwkomers maar ook uit oudkomers
  De resultaten van het huidig inburgeringsstelsel zijn mager. Wij stellen voor dat de 
  statushouders die onder het huidig en oude stelsel vielen en vallen een nieuwe kans 
  krijgen onder de nieuwe wet wanneer zij de Nederlandse taal nog onvoldoende beheer-
  sen (geen A2 of B1), nog weinig contacten hebben opgebouwd en/of geen betaald werk 
  hebben gevonden.

10.4  De Participatiewet is ondersteunend aan integratie en participatie
Een statushouder met bijstand blijft onder de Participatiewet vallen met alle bijbehorende 
verplichtingen en kansen. 
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10.5  Wij onderzoeken de mogelijkheden naar flexibiliteit in de keten uitkering- werk en soms 
 weer terug 
Wij zetten als gemeente momenteel al in op regelarme bijstand. Wij zien het als een goed vervolg 
als wij deel kunnen nemen aan het project “Simpel switchen in de participatieketen”. Dit project 
wordt nu door het ministerie van SZW ontwikkeld en beoogt acties gericht op de volgende speer-
punten:
 1. Mensen moeten makkelijker vanuit de uitkering kunnen gaan werken en weer terug 
  kunnen vallen als het werken toch (even) niet lukt;
 2. Beter inzicht in financiële gevolgen van aan het werk gaan;
 3. Meedoen op de best passende plek;
 4. Continuïteit in begeleiding en meer integrale ondersteuning.

10.6  De mogelijkheden voor een zelfstandige onderneming zijn bekend en worden benut

 o De regels en de mogelijkheden voor het opzetten van een zelfstandige onderneming 
  worden duidelijk gecommuniceerd met de statushouder wanneer dit binnen zijn belang-
  stelling en kansen ligt. 
 o Twente heeft een nieuwe aanpak ontwikkeld waarbij cursisten erop uit worden gestuurd 
  om te onderzoeken of hun plan voor een eigen onderneming realistisch is. Aan het eind 
  moeten zij hun idee pitchen voor publiek waarbij ook ondernemers zitten. Dit komt de 
  samenwerking met ondernemers ook ten goede. De regio Achterhoek onderzoekt of en 
  hoe deze aanpak ook hier toepasbaar is.

10.7  Werkgeversservicepunt aan zet
Werkgevers worden aangemoedigd om statushouders aan te nemen. Denk aan informatie en voor-
lichtingsbijeenkomsten over regelingen etc, speeddates, werkbezoeken, stageplaatsen, activerende 
bezigheden. Daarbij blijft het principe in onze regio gelden “de juiste kandidaat op de juiste werk-
plek”. De werkgever wordt geïnformeerd over de belastbaarheid en vaardigheden van de status-
houder t.b.v. een goede match. Daar hoort een vaste bemiddelaar tussen werkgever en werknemer 
bij. Welke (regels) vormen struikelblokken voor de werkgever die zijn op te lossen? Welke onder-
steuning hebben zij nog nodig? 

10.8  Wij vergroten het aantal stage en werkplekken voor statushouders via onze inkoop 
Inkoop onder Social return on investment is standaard onderdeel van onze inkoopvoorwaarden. 
Statushouders zijn één van de doelgroepen in Social return. Wij kunnen aanbieders hier op aan-
spreken.

Cultuursensitiviteit
Een goede dienstverlening aan statushouders vraagt cultuur-sensitiviteit van professionals. Dit 
vraagt van hen niet te snel te handelen vanuit de eigen standaarden en waarden maar open te 
staan voor de waarden, gedragingen en opvattingen van de statushouder. Dit is een voorwaarde 
om zichtbare en achterliggende behoeften en problemen te bespreken en aan te pakken. 

Kader 11:  Wij investeren in cultuursensitief werken

11.1  Wij nemen cultuursensitiviteit op in de opdracht aan Laborijn, Buurtplein, 
 Buha en Rozengaarde
Statushouders komen met tal van organisaties in contact zodra zij hier hun entree doen. 
Daar vallen ook de verbonden partijen onder, waar de gemeente een opdrachtgever-opdracht-
nemer relatie mee heeft. Daarvan zijn Laborijn en Buurtplein in dit kader de meest belangrijke zijn.
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11.2  Wij onderzoeken de mogelijkheden cultuursensitieve zorg op te nemen in de 
 inkoopvoorwaarden
Inkoop en aanbesteding zijn bedoeld voor de levering van diensten en producten aan onszelf als 
gemeente en nog vaker aan onze inwoners. Dit biedt een kans om ook gericht zorg in te kopen ten 
gunste van de statushouders:

 o Cultuursensitieve zorg is belangrijk zodat statushouders bij laagdrempelige zorg- en 
  welzijnsorganisaties terecht kunnen. Eén manier waarop een gemeente dit kan regelen, 
  is door inkoop van specifieke cultuursensitieve zorg of door opname in inkoop-
  voorwaarden.

 o Het vergroten van het aantal stage en werkplekken voor statushouders doen wij ook via 
  de inkoop onder social return.

11.3  Cultuursensitiviteit binnen het onderwijs
Wij blijven het aanbod aanbieden van cultuursensitieve training van leerkrachten op het basis-
onderwijs.

Foto uit de uitnodiging 'Cultuursensitief werken metmensen met een vluchtelingenachtergrond' (GGD NOG juli 2018)
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5. Voorbereiding van de inwerkingtreding van de 
 nieuwe wet

Het nieuwe inburgeringsstelsel wordt vastgelegd bij wet. Deze zal op zijn vroegst op 1 januari 2021 
van kracht worden. De overgangsperiode tussen nu en het van kracht worden van deze wet vraagt 
een zo efficiënt mogelijke inzet van maatschappelijke begeleiding in relatie tot de taalcursussen. 
Wij nemen contact op met statushouders in een AZC op het moment dat het duidelijk is dat zij naar 
onze gemeente komen. Wij monitoren de taalontwikkeling van de statushouder vanaf dat moment 
vanuit de taaleis van de participatiewet. Wij voeren een pilot uit gericht op de brede intake. Dit 
wordt het meest cruciale omslagpunt in het stelsel tezamen met het PIP. De resultaten van de pilot 
worden, op voorwaarde dat zij goed meetbaar zijn, meegenomen in de verdere uitwerking van het 
stelsel.

6. Financiën                                                                       

Het beschikbare budget voor vreemdelingen bedraagt in 2019 circa € 730.000. Dit budget is 
inclusief de verwachte Rijksbijdrage van € 2.370,- per inburgerings-plichtige asielmigrant 
(statushouder) voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. 
Het ministerie van SZW meldt in februari 2019 extra middelen beschikbaar te stellen om status-
houders in de overgangsperiode van het huidig stelsel naar het nieuwe in goede banen te begelei-
den. Deze middelen worden tussen gemeenten worden verdeeld naar rato van inwoneraantallen. 
Wij verwachten dat het totaal budget toereikend zal zijn voor de uitvoeringsagenda. 

Bron schema inburgering per 2021 Ministerie van SZW inburgering per 2021
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