
 

 

1 van 3 

 
Sociale Raad Gemeente Doetinchem 
Postbus 9020        
7000 HA Doetinchem   
 
Datum: 12 maart 2019 
Tel.: 06-52076672 
Email: socialeraad@doetinchem.nl 
Web: www.doetinchem.nl/socialeraad 

Like ons op Facebook:  

 

 
Betreft: advies betreffende ‘Beleidskader statushouders Gemeente Doetinchem’. 
 
 
 
Geacht college,  
 
Graag brengen wij op uw verzoek ons advies uit op het beleidskader statushouders. 
 
Het is positief dat de Gemeente, vooruitlopende op wetgeving welke per 1-1-2021 zal worden 
ingevoerd, nu al nadenkt over de toekomstige aanpak en daarop ook al wil voorsorteren.  
Het stuk betreft het beleidskader. Het bevat een groot aantal positieve elementen en ideeën.  
Details zullen volgen in een uitvoeringskader.  
Vraag voor nu is vooral of zaken worden gemist of anders worden gezien. 
 
Het kader bepaalt in grote mate wat uiteindelijk binnen de uitvoering zal worden vormgegeven. 
Het gevaar van een beleidskader is onzes inziens dat er veel zeer behartigenswaardige zaken worden 
aangekaart, maar dat dan de mate van prioriteitstelling verloren dreigt te gaan.  
In ons advies willen we daarom ook ingaan op de prioritering die moet worden aangegeven.  
Wij adviseren u een drietal duidelijke uitvoeringslijnen voort te laten vloeien uit dit beleidskader en 
die dan ook in de uitvoeringsagenda op te nemen. 
 
Drietal lijnen: 
 Op welke wijze geeft u aan wat de opdracht is voor de samenleving en op welke wijze geeft u 

daar binnen uw beleid invulling aan. Het betreft een tweezijdig proces.  
Enerzijds de inzet van de statushouder en anderzijds de inzet van de samenleving.  
Note: bij de vormgeving is aandacht nodig voor ‘ondersteuning’, om daar waar nodig de 
handelingsverlegenheid en/of onbekwaamheid weg te nemen. 

 De nadruk op taal, maar dan vooral in het communicatieve aspect. 
 De aandacht voor kinderen van statushouders: door in twee werelden op te groeien is de kans op 

schade in de identiteitsontwikkeling aanwezig.  
  
In uw beleidskader is aandacht voor het beheersen van de taal. De ervaring van de afgelopen jaren 
leert dat er een formeel taalbeheersingsaspect is, maar het ontbreekt vaak aan adequate  
communicatieve vaardigheid in het dagelijks leven. Kortom meer aandacht voor functionele 
voorbeelden en toepassingen bij het onderwijs.  
Ook een belangrijk aspect is de nadruk op de begeleiding van kinderen en jongeren, zowel aan de 
hulpverleningskant als naar het onderwijs. Specifiek missen we de aandacht voor kinderen in 
gezinnen.  
De school is verantwoordelijk voor het onderwijs, maar tussen school en ouders bestaat een 
belangrijke wisselwerking. Hoe kunnen we ouders stimuleren om op de school van hun kinderen actief 
te zijn? Anderzijds zijn er de problemen van ouders en kinderen die op school worden geconfronteerd 
met een totaal andere cultuur en maatschappelijke context, met andere normen en waarden dan 
thuis. Het gegeven dat veel kinderen door problematieken in deze situaties een te laag 
onderwijsadvies krijgen betekent het verloren gaan van mogelijkheden.  
Ondersteuning vindt niet alleen plaats op school, maar ook bij sportclubs en andere organisaties in de 
vrije tijdsbesteding. Samenwerking tussen gemeente en deze organisaties juist op het gebeid van 
integratie van statushouders is zeer gewenst en ook hier is de regievoering van de gemeente 
onderdeel van het beleid.  
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Een aparte doelgroep zijn de pubers en adolescenten. Het leven tussen twee culturen is voor deze 
leeftijdsgroep risicovol. Zowel voor hun functioneren in onze maatschappij, alsook waar het gaat om 
studerende jongeren. De studiebeurs van DUO is in de regel onvoldoende om in eigen 
levensonderhoud te voorzien. De meeste studenten worden dan ook ondersteund door hun ouders 
en/of hebben bijbaantjes. Soms is extra ondersteuning noodzakelijk omdat een jongere niet 
vanzelfsprekend een netwerk heeft en weet hoe je aan een bijbaantje komt. Dit geldt des te meer 
voor alleenstaande jongeren. 
 
Daarnaast bestaan er een aantal onduidelijkheden: 
In het beleidskader is niet duidelijk in hoeverre dit ‘kader’ alleen geldt voor statushouders die vanaf 
2013 hun verblijfsvergunning hebben ontvangen. Pas in paragraaf 11.3 ‘het vinden van werk’, wordt 
gesproken over ‘oudkomers’. Omdat integratie een proces van jaren kan zijn, willen wij er voor pleiten 
om dit kader ook te hanteren voor oudkomers. In veel gevallen zullen er geen extra acties meer 
noodzakelijk zijn. Door een uitbreiding tot bijvoorbeeld maximaal 10 jaar in Nederland, geeft dit de 
gemeente de mogelijkheid ook goed zicht te krijgen op de –al dan niet geslaagde- integratie van 
statushouders.  
En sommige oudkomers kunnen misschien met een extra zetje van de gemeente veel beter gaan 
participeren dan nu het geval is. 
Wij missen een tijdskader of periode waarin dit beleidskader wordt toegepast. Hoeveel jaar is de 
gemeente verplicht en/of bereid om statushouders te ondersteunen? En wat zouden uitstroom criteria 
kunnen zijn? Want waar de ene statushouder na één jaar voldoende geïntegreerd is, heeft de andere 
misschien wel 8 tot 10 jaar intensieve begeleiding nodig. 
 
Voorts vragen wij aandacht voor de volgende punten: 
M.b.t. de status van het PIP (Persoonlijk Integratie Plan).  
Wij adviseren u om het PIP (kader 3) niet te beschouwen als een statisch document dat eenmalig wordt 
opgesteld bij vestiging in Doetinchem. Inburgering is een dynamisch proces met kansen en 
bedreigingen, waarbij ook de statushouder moet leren wat in Nederland wel en niet mogelijk is.  
Dus laat het PIP inhoudelijk ook een dynamisch instrument worden waarbinnen plannen kunnen 
worden gewijzigd als dat gewenst lijkt. Ga ook na wat de mogelijkheden zijn om in het PIP de plek 
van de Doetinchemse samenleving op te nemen. Welke buddy’s, welke vrijwilligersorganisaties kunnen 
een rol vervullen? Kortom ook in het PIP een tweezijdig proces hanteren, waarin niet alleen de 
statushouder, maar ook de relatie naar de samenleving als uitgangspunt wordt gehanteerd.  
 
Na de beschrijving van het nieuwe stelsel (blz. 5) worden de kansen voor de gemeente beschreven. 
Maar ook voor de statushouder biedt het nieuwe stelsel kansen, omdat met maatwerk meer aandacht 
kan komen voor de individuele behoefte en capaciteiten. Onzes inziens is de belangrijkste kans de 
wisselwerking tussen gemeente en statushouders.  
In kader 4 wordt gepleit voor één gezin, één plan en één aanspreekpunt. Theoretisch klinkt dat mooi, 
maar de praktijk in andere domeinen lijkt dat behoorlijk weerbarstig. Eén regisseur voor één individu 
is vaak al lastig, laat staan voor een gezin met kinderen, waar de behoeftes vaak sterk uit elkaar 
kunnen lopen.  
Wij adviseren dan ook in de uitvoeringsagenda aan dit onderwerp expliciet aandacht te besteden. 
 
Kader 5, uitkeringen en toeslagen worden geregeld; ontzorgen. Ook hier is de praktijk vaak 
weerbarstig waarbij toeslagen lang op zich laten wachten, uitkeringen niet goed op elkaar aansluiten, 
enz. De ingewikkelde regelgeving maakt het voor Nederlandstalige mensen al lastig om alles te volgen 
en gepast gebruikt te maken van de diverse regelingen. In het recente verleden werd uitgegaan van 
de ‘eigen kracht’ om deze zaken te regelen. Maar het gaat meer om ‘eigen onmacht’ dan om eigen 
kracht op dit ingewikkelde terrein. Dit geldt des te meer voor statushouders die naast problemen met 
de taal, vaak niet gewend zijn aan een ingewikkelde, gedigitaliseerde Nederlandse maatschappij.  
Daarom pleiten wij ervoor om de begeleiding van statushouders op financieel terrein langdurig te 
organiseren om te voorkomen dat ze na enkele jaren in het moeras van de schuldhulpverlening 
zinken.  
Daarnaast adviseren wij u het ‘voeren van een huishouding’ in Nederland als uitgangspunt te nemen. 
Alleen het financiële aspect als uitgangspunt is te beperkt. Overbruggen van cultuurverschillen is meer 
dan de boekhouding van het gezin. Ook de toeleiding naar werk vraagt in dit kader veel aandacht. De 
cijfers in onderliggende document I en O Research geven aan hoe moeizaam op dit gebied integratie 
van statushouders verloopt, al zal het ook hier gaan om maatwerk voor specifieke groepen.   
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Samenwerking met ervaringsdeskundigen die weten en ervaren hoe het is om in een uitkeringssituatie 
te leven is een goede mogelijkheid tot integratie maar ook daadwerkelijke steun. Een recent 
voorbeeld is hoe een statushouder ook deelneemt aan arbeid gerelateerde dag besteding binnen de 
Stadskamer. 
 
Als laatste vragen wij aandacht voor statushouders met psychische problemen. Veel statushouders uit 
bepaalde landen lijden aan posttraumatische stress, e.d. Het alleen inschrijven bij een huisarts is dan 
echt onvoldoende! 
Wij adviseren u bij het inschrijven van statushouders in onze gemeente ook na te gaan of psychische 
ondersteuning noodzakelijk is en daarbij ook na te gaan welke ondersteuning voor deze groep 
beschikbaar is danwel mogelijk geregeld moet worden. 
Wij realiseren ons dat het gaat om een veel omvattende problematiek. 
 
Het beleidskader geeft duidelijk de contouren aan van wat u als gD gaat doen. Dat zal vorm krijgen in 
een uitvoeringsagenda. In onze bijdrage hebben we ons gericht op de urgentie binnen die 
uitvoeringsagenda. 
 
met vriendelijke groet, 
namens de Sociale Raad 
 
Leen van der Heiden,  
onafhankelijk voorzitter Sociale Raad 


