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13 maart 2018 

 

Geacht (toekomstig) College van Burgemeester en Wethouders en 

leden van de Gemeenteraad van Den Haag,  

 

Namens het samenwerkingsnetwerk Haagse Huiskamer presenteren 

wij u met groot genoegen de eerste Inspiratienota Statushouders in 

Den Haag. Deze nota is ontstaan vanuit het netwerk Haagse 

Huiskamer, platform voor een veerkrachtige stad. 

 

Binnen de Haagse Huiskamer werken we met burgerinitiatieven, 

welzijnsorganisaties, belangenbehartigers, statushouders en 

beleidsmakers samen aan effectieve en concrete interventies die 

vluchtelingen helpen integreren in Den Haag. Via 

netwerkbijeenkomsten en versnellingssessies wisselen we 

ervaringen en ideeën uit, en ontstaan nieuwe kruisbestuivingen en 

innovatieve plannen. Zo werken we samen aan een stad waar 

statushouders een volwaardige plek vinden.  

 

Ook deze nota is een co-creatie: verschillende Haagse organisaties 

hebben gedeeld wat er op het vlak van statushouders goed gaat in 

Den Haag en welke knelpunten ze nog signaleren. Het resultaat is 

een nota vol inspirerende suggesties aan u als (toekomstig) 

gemeentebestuur.  

 

Wij gaan daarover graag verder in gesprek en stellen onze kennis en 

ervaring beschikbaar om de hier gedane suggesties in praktijk samen 

uit te werken.  

 

 

Namens de Haagse Huiskamer, 

 

Maaike Graaff en Jeannet Bierman 
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1. ALGEMEEN 

 
Den Haag is de stad van vrede en recht. Die identiteit biedt een 

mooi aanknopingspunt voor een beleid om statushouders een 

goede ontvangst te geven. Wij zien inderdaad dat veel partijen – 

burgerinitiatieven, welzijns- en belangenorganisaties, ondernemers, 

onderwijsinstellingen, gemeente en individuele inwoners - in Den 

Haag bezig zijn om de stad van vrede en recht vorm te geven door 

statushouders een volwaardige en duurzame plek te bieden.  

 

Waar in het publieke debat het beeld kan ontstaan dat het 

draagvlak voor vluchtelingen onder druk staat, zien wij in praktijk 

een enorme bereidheid en solidariteit met statushouders. In 

Scheveningen meldden zich 300 vrijwilligers om zich in te zetten 

voor statushouders; op bewonersoverleggen rondom nieuw te 

openen locaties komen vooral mensen af die iets willen betekenen 

voor hun nieuwe buren. Tussen de extreme uiteinden in het debat 

bevindt zich een groot midden van Hagenaren die bereid zijn om 

vluchtelingen een thuis te geven. Wij pleiten ervoor die solidariteit 

te omarmen, versterken en verbreden.  

 

Statushouders hebben een leven in het land van herkomst achter 

zich gelaten en moeten in Den Haag opnieuw beginnen. Zij moeten 

een netwerk opbouwen, de taal leren en integreren in een periode 

die vaak getekend wordt door gemis, wachten en onzekerheid.  

De integratie van statushouders gaat dan ook niet vanzelf. Het 

bevorderen van integratie is een gezamenlijke opgave waarin we als 

inwoners van Den Haag en vertegenwoordigers van het 
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maatschappelijk middenveld graag samen met de gemeente blijven 

optrekken. De gemeente Den Haag heeft in de Haagse Aanpak 

goede ambities gesteld om dit met een integrale aanpak te 

bereiken. Op verschillende terreinen zijn daarmee al constructieve 

samenwerkingen en resultaten bereikt.  

 

Op de volgende punten zien wij mogelijkheden tot verbetering: 

 

Boodschap 

Draag als gemeente actief de boodschap uit dat je statushouders 

een warm welkom wilt geven en ze volwaardig inwoner wilt laten 

zijn van Den Haag. Neem de identiteit van Den Haag als stad van 

vrede en recht tot uitgangspunt voor het beleid rondom de 

ontvangst van vluchtelingen, en neem die benadering integraal 

mee in alle communicatie-uitingen.  

Vier de dynamiek, dialoog en verbinding die zijn ontstaan en kunnen 

ontstaan door de komst van statushouders. Durf een voorbeeld te 

stellen.  

Start samen met ons een campagne onder #stadvanvredeenrecht 

om die boodschap en de diversiteit aan goede initiatieven breed 

kenbaar te maken.  

Afstemming 

Wij horen van statushouders nog steeds dat ze in de war raken 

doordat verschillende contactpersonen en verschillende 

(gemeentelijke) diensten langs elkaar heen werken. Ook voor 

partners uit het maatschappelijk middenveld is vaak onduidelijk hoe 

de verschillende diensten zich tot elkaar verhouden,  wie het juiste 

aanspreekpunt is voor vragen of waar men moet zijn om suggesties 

aan te dragen en mee te denken over (nieuw te ontwikkelen) beleid.  

Zorg dat externe partijen een duidelijk aanspreekpunt hebben 

binnen de gemeente voor alle zaken rondom statushouders, 

bijvoorbeeld door één ‘front-office’ van verschillende afdelingen 

samen. Zorg ook online voor een goed overzicht van alle 

gemeentelijke afdelingen die zich met nieuwkomers bezighouden, 

en wat ze doen. Bekijk daarnaast hoe interne werkwijzen verbeterd 

kunnen worden ten behoeve van betere onderlinge afstemming. 

Neem daarin ook het werkgeversservicepunt mee. 
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Financiering 

Een groot punt van aandacht is de transparantie over beschikbare 

budgetten en bijbehorende voorwaarden. Onduidelijkheid over 

budgetten en bestedingen belemmert niet alleen de samenwerking 

tussen gemeente en partijen uit het maatschappelijk middenveld, 

maar ook die tussen organisaties onderling. Zorg voor transparantie 

over de verschillende financieringsmogelijkheden;  

maak financieringsmogelijkheden vooraf breed kenbaar, zet actief 

berichten uit in de Haagse samenleving om partijen op te roepen 

een voorstel in te dienen, en publiceer op regelmatige basis een 

overzicht van verstrekte subsidies.  

 

Wij bevelen aan verschillende financieringsmodellen op te nemen 

in de Haagse Aanpak: 

- Meerjarige programmafinanciering rondom specifieke 

doelstellingen zoals werkgelegenheid en taal, waar verschillende 

organisaties zich op kunnen inschrijven en waarin samenwerking 

wordt aangemoedigd  

- ‘No cure no pay’ budgetten waar eenieder die een vooraf 

gedefinieerd resultaat bereikt aanspraak op kan doen 

- Right-2-Challenge programma’s met uitgewerkte 

kwaliteitswaarborgen op thema’s die direct raken aan de Haagse 

samenleving, zoals huisvesting en maatschappelijke participatie. 

 

Impact 

Besteed aandacht aan het meten van effect. De jaarlijkse monitor 

statushouders biedt hiertoe een goed aanknopingspunt. Deze kan 

worden uitgewerkt tot een gezamenlijke monitor van gemeente en 

maatschappelijk middenveld. Maak geld vrij om daartoe samen met 

maatschappelijke partners indicatoren voor succes te ontwikkelen 

en methodes om resultaten te meten. Zo kunnen we gezamenlijk 

leren en komen tot effectievere interventies.  
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2. TAAL 

 
Er is in Den Haag een grote diversiteit van (commercieel en niet-

commercieel) aanbod van educatieve activiteiten voor 

statushouders (en andere taalleerders). Ondanks het diverse 

aanbod, blijft de behoefte aan taalaanbod groeien, o.a. door de 

komst van statushouders naar Den Haag en het ingaan van de Wet 

Taaleis in de Bijstand. Het is daarom belangrijk om de huidige 

middelen voor educatie voor volwassenen zodanig in te zetten dat 

er een sluitende taalketen ontstaat, waarbij op ieder niveau een 

aanbod is en de doorstroom wordt bevorderd en dat er voldoende 

middelen beschikbaar worden gesteld door de gemeente om het 

aanbod op peil te houden en uit te breiden. De verschillende 

organisaties die zich met het educatief aanbod voor volwassenen in 

Den Haag bezighouden werken samen in het Taalketenoverleg. Door 

de afstemming in het overleg, de inspanningen van educatieve en 

andere organisaties apart en samen en door het beleid van de 

gemeente, is er inmiddels sprake van een behoorlijke infrastructuur 

in Den Haag als het gaat om formele en non-formele educatieve 

activiteiten voor statushouders (en andere taalleerders).  

In de notitie Werk maken van de taalketenaanpak (november 2016) 

pleit het Taalketenoverleg ervoor dat taalbeleid een integraal 

onderdeel wordt van de beleidsterreinen van de gemeente in het 

sociaal domein. Deze zienswijze is ten gevolge van de motie 

Laaggeletterdheid overgenomen door het College. Een van de 

maatregelen om dit te bevorderen is het instellen van een taskforce 

Taalketenaanpak (voorgezeten door Taal aan Zee) waar ambtenaren 

van diverse afdelingen van OCW en SZW om de tafel zitten met een 
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kerngroep van het Taalketenoverleg met als doel het beleid op de 

diverse beleidsterreinen af te stemmen en op elkaar aan te laten 

sluiten (gestart eind 2017).  

Het begin is er dus, maar er zijn zeker nog aandachtspunten als het 

gaat om educatieve voorzieningen voor statushouders. 

Integrale aanpak en samenwerken 

Met name vanuit SZW wordt veel van statushouders verwacht als 

het gaat om deelname aan intensieve trajecten náást de inburgering 

of activiteiten gericht op werk, terwijl men er nog niet aan toe is. 

Werk samen met taalaanbieders en stem het beleid af op het 

taalaanbod, om tot haalbare doelstellingen te komen.  

Maak serieus werk van de integrale aanpak vanuit de 

gemeentelijke diensten zodat er een educatief aanbod ontstaat 

dat maatwerk, persoonlijke aandacht, voldoende 

steun/begeleiding en doorstroommogelijkheden bevat. Benut de 

kennis en inzichten die taaldocenten hebben over het leven en 

welzijn van hun studenten door geregeld afstemming en overleg te 

faciliteren.  

Communicatie 

Zorg dat medewerkers van gemeentelijke instanties goed op de 

hoogte zijn van de moeite die het statushouders kost om zich het 

Nederlands eigen te maken en stem communicatie van 

gemeentelijke diensten daarop af. Statushouders ontvangen nu 

veel brieven die ze nog niet kunnen begrijpen, en hebben na het 

eerste jaar begeleiding vanuit VluchtelingenWerk niet altijd iemand 

om op terug te vallen.  

Inburgering: lening en voortgang 

Breng in het kader van de integrale aanpak samen met 

taalaanbieders in kaart welke maatregelen kunnen en moeten 

worden ingezet om te voorkomen dat statushouders in de 

schulden komen omdat zij niet binnen de gestelde tijd de 

inburgeringsexamens halen. Biedt de aanwezigheidsregistratie van 

Blik op Werk bijvoorbeeld voldoende garantie om te voorkomen dat 

statushouders uit beeld verdwijnen? Wie is verantwoordelijk om 

aan de bel te trekken als een statushouder gedurende lange tijd niet 

deelneemt aan de lessen, of erg weinig voortgang maakt, en wie 
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gaat vervolgens tot actie over? Wij pleiten ervoor dit niet over te 

laten aan de eigen verantwoordelijkheid van statushouders. 

Vrouwen 

Besteed aandacht aan de participatie van vrouwelijke statushouders 

in taal- en inburgeringslessen. De specifieke situatie van vrouwen 

vormt doorgaans geen apart onderdeel in beleid of 

integratieprogramma’s. Hun opkomst bij bijeenkomsten en 

deelname in trajecten lijkt echter lager dan die van mannelijke 

statushouders, ook op taalscholen. Vrouwen lijken vaker thuis te 

blijven om de meer traditionele gezinsrollen te vervullen.  

Breng samen met taalaanbieders de cijfers over actieve deelname 

van vrouwelijke statushouders in kaart, en ontwikkel waar nodig 

specifiek beleid om hun deelname te bevorderen.  

Kwaliteit van aanbod 

Ga in gesprek met statushouders, partijen uit het maatschappelijk 

middenveld en de commerciële taalscholen om te kijken welke 

signalen er spelen rondom de kwaliteit van taalscholen.  

Wij pleiten voor het opstellen van additionele 

kwaliteitswaarborgen op gemeentelijk niveau voor de taalscholen 

in Den Haag met commitment van betrokken partijen. Dit is in het 

belang van zowel taalscholen als statushouders.  

Analfabeten 

Het aanbod van de reguliere commerciële taalscholen sluit 

onvoldoende aan bij de specifieke vragen en behoeften van 

analfabeten. We voorzien het risico dat een groep ontstaat zonder 

sociaal netwerk, die langdurig beroep doet op sociale bijstand, van 

wie de kinderen met een enorme achterstand beginnen.  

Breng in kaart welk passend aanbod er is voor analfabeten in Den 

Haag, creëer nieuw aanbod waar nodig, en zorg dat analfabeten in 

een zo vroeg mogelijk stadium bij zo’n passende aanbieder terecht 

komen.   
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Taalniveau 

Voor wie wil doorstromen naar verdere scholing of de arbeidsmarkt 

is A2, het eindniveau voor inburgering, niet genoeg. Creëer meer 

mogelijkheden voor statushouders om verder te leren en 

tenminste B1 niveau te kunnen halen. Zie hiervoor ook de 

aanbevelingen in het hoofdstuk Arbeidsparticipatie. 

Taalonderhoud 

Het aanleren van de taal is één. Maar wellicht even belangrijk is het 

onderhouden van de taal. Het gaat dan om contactbijeenkomsten, 

zoals bijv. spreekvaardigheidsgroepen, taalstages, ontmoetingen, 

conversatiegroepjes, culturele uitstapjes en buitenschoolse 

opdrachten.  Bij dit soort activiteiten is het wel van belang dat een 

en ander onderdeel vormt van een programmatische lesaanpak. 

Ook in de nieuwe Haagse Educatieve Agenda wordt het belang 

benadrukt van samenwerking van (taal)onderwijs met “de 

omgeving”. Er moet intensief worden samengewerkt door 

meerdere partijen om te komen tot 21e-eeuwse vaardigheden, die 

nodig zijn om mee te kunnen doen in de huidige en te bouwen aan 

de toekomstige samenleving. Taal is daarbij cruciaal! 

Taalmaatjes 

De ervaring heeft uitgewezen dat een individuele, persoonsgerichte 

benadering met maatwerk en persoonlijke ondersteuning positieve 

resultaten oplevert. Taalmaatjesprojecten stimuleren niet alleen het 

oefenen van de taal in koppels, maar motiveren deelnemers ook om 

in de dagelijkse praktijk te gaan oefenen met taal. Maatjesprojecten 

helpen statushouders hun netwerk te verbreden en er kan met 

maatjes gericht gewerkt worden aan activering om aan de slag te 

gaan met maatschappelijke activiteiten, waaronder vrijwilligerswerk 

of -zo mogelijk- werk. De huidige taalmaatjesprojecten in Den Haag 

dreigen echter te moeten stoppen vanwege een gebrek aan 

financiering vanuit de gemeente. Wij pleiten er voor dat er in het 

nieuwe coalitieakkoord alsnog middelen worden gevonden om de 

maatjesprojecten voort te zetten en uit te breiden.  
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3. HUISVESTING 

 
Een welkome ontvangst van statushouders in Den Haag begint met 

goede huisvesting. Den Haag heeft er voor gekozen een groot deel 

van de statushouders op te vangen in groepslocaties, om op die 

manier de druk op de sociale woningbouw te verlagen. Het is een 

goed streven om te voorkomen dat maatschappelijke spanningen 

rondom de beperkte huisvestingsvoorraad hun weerslag hebben op 

het draagvlak voor vluchtelingenopvang. Groepslocaties voor 

onzelfstandige bewoning zoals aan de Jupiterkade, Koolwitjelaan, 

Pompstationsweg en Anna van Hannoverstraat stralen echter geen 

warm welkom uit, en bieden geen duurzame huisvesting. 

Gegroepeerde huisvesting tussen landgenoten komt bovendien de 

inburgering en integratie van statushouders niet ten goede. De 

voertaal op zulke locaties is vaak niet Nederlands, hetgeen grote 

gevolgen heeft voor het aanleren van de taal. 

We signaleren daarbij dat de doorstroom vanuit onzelfstandige 

groepslocaties naar individuele woonruimte zeer moeizaam 

verloopt.  Statushouders die hun basis op orde hebben en er aan toe 

zijn om uit te stromen naar zelfstandig wonen raken daardoor 

onnodig gedemotiveerd en gefrustreerd, wat kan leiden tot een 

negatieve sfeer op de groepslocaties. 

Duurzaam en innovatief huisvestingsbeleid 

Wees creatief in het ontwikkelen van nieuwe woonvormen in een 

gemengde omgeving. De geplande mix van studenten en 

statushouders aan de Anna van Hannoverstraat is een welkome 

nieuwe benadering. Aandachtspunt blijft desalniettemin de 
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uitstroom vanuit deze locatie naar duurzame huisvesting. Daarnaast 

is er behoefte aan meer inspraak van statushouders zelf in hun 

huisvestingssituatie. Zorg dat bewoners in vroeg stadium mee 

kunnen denken over in elk geval de fysieke inrichting van de 

woningen. 

Stimuleer de ontwikkeling van nieuwe, creatieve en kleinschalige 

huisvestingsvormen door buurtbewoners en/of statushouders en 

andere betrokken organisaties.  Wij pleiten voor openstelling van 

een Right2Challenge programma met duidelijk gedefinieerde 

kwaliteitseisen.  

 

Borg  

Om een woning te huren van private verhuurders wordt doorgaans 

een borgstelling van twee maanden gevraagd. Voor veel 

statushouders blijkt dit een onneembare drempel, omdat zij dit geld 

niet beschikbaar hebben. Stel een fonds in om statushouders die 

vanuit groepslocaties willen uitstromen naar de particuliere 

woningmarkt te ondersteunen de borg te financieren, of stel 

statushouders in staat bijzondere bijstand aan te vragen ten 

behoeve van de gevraagde borgsommen. 

Particuliere verhuur 

Stel een convenant op met private verhurende partijen om 

toegang tot de woningmarkt voor statushouders te bevorderen. 

Betrek de organisaties die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding 

op de huidige groepslocaties om afspraken te maken over een 

goede overdracht. Geef deze organisaties de middelen en ruimte 

om tijdens een periode van bijvoorbeeld zes maanden na uitstroom 

naar de particuliere woningmarkt ondersteuning en 

woonbegeleiding te blijven bieden.  

Buurtbewoners 

Geef buurtbewoners in een vroeg stadium informatie over het 

aantal statushouders dat in een groepslocatie in hun buurt komt 

wonen, en houd ze op de hoogte over de inhuizing. Er is ontzettend 

veel bereidheid bij Hagenaren om statushouders te verwelkomen en 

wegwijs te maken. Laat als gemeente zien dat diversiteit een 

positieve invloed heeft op de stad, en dat Den Haag statushouders 

welkom heet. Organiseer daarom niet alleen informatieavonden en 
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bewonersoverleggen gericht op bestaande zorgen en vragen, maar 

betrek buurtbewoners bij de organisatie van een warm welkom.  

Naast buurtbewoners zijn ook maatschappelijke organisaties en 

andere Hagenaars geïnteresseerd in de voortgang van huisvesting 

van statushouders. Vul de webpagina huisvesting statushouders 

daarom aan met een overzichtskaart waar te zien is hoe 

statushouders verspreid gehuisvest zijn over de stad, zoals 

bijvoorbeeld gebeurt op de overzichtskaart uit de jaarlijkse 

monitor statushouders, en zorg steeds voor een update. 
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4. ARBEIDSPARTICIPATIE  

 
Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal is het 

verdienen van een zelfstandig inkomen een belangrijke sleutel tot 

volwaardige deelname aan de Haagse samenleving. Het 

werkgeversservicepunt heeft een belangrijke rol om statushouders 

bij werkgevers te plaatsen, maar ook vanuit het maatschappelijk 

middenveld zijn veel partijen actief die statushouders naar werk of 

ondernemerschap begeleiden. De verwelkoming op de arbeidsmarkt 

valt desalniettemin voor veel statushouders tegen. Bedrijven zijn 

ook niet goed op de hoogte van wat mag en kan. Een goede 

afstemming en uitwisseling van informatie tussen al deze 

verschillende partijen is essentieel om te zorgen dat statushouders 

snel passend werk vinden. 

Daartoe hebben we de volgende aanbevelingen: 

Lange termijn 

Duurzame arbeidsparticipatie verdient de voorkeur boven het zo 

snel mogelijk uitplaatsen van zoveel mogelijk statushouders. Richt 

het beleid daarop in, en investeer daartoe in opleidingstrajecten, 

ook voor statushouders boven de 27.  Maak studeren met behoud 

van uitkering mogelijk zodat statushouders op termijn duurzaam 

aan het arbeidsproces mee te kunnen doen en zich een volwaardige 

plek in de samenleving kunnen verwerven in plaats van op korte 

termijn werk te moeten accepteren waar hun kwaliteiten niet 

voldoende tot hun recht komen. Iets meer investeren nu, levert de 
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maatschappij op de lange termijn winst op.  

 

Maak een speciaal studiefonds voor statushouders boven de 30 

jaar, geef hen de gelegenheid te studeren met het behoud van een 

uitkering, en bevorder hun deelname aan bijvoorbeeld sociale 

coöperaties waar ze met behoud van uitkering werkervaring en 

opleidingsbudget kunnen opbouwen.  

 

Voor een deel van de statushouders is het halen van een B1-

taalniveau geen haalbare kaart, en daarmee ook het volgen van een 

MBO-opleiding van enkele jaren niet. Kijk op het gebied van 

opleidingen daarom breder dan de reguliere MBO-, HBO en 

universitaire opleidingen, en financier ook scholingen binnen een 

bedrijf of via een particulier onderwijsinstituut.  

 

Investeer in stages en participatieplekken. De ervaring leert dat 

niets beter werkt dan theorie en praktijk combineren. 

Praktijkervaring in een taalrijke omgeving motiveert en stimuleert 

de deelnemer. Taalverbetering blijkt dan veel sneller te gaan. Ook 

zijn stages een geschikte manier om met de praktijk en Nederlandse 

werkende leven in aanraking te komen. 

 

Organiseer oriëntatie 

Het is goed dat er verschillende trajecten zijn om de afstand tussen 

statushouders en de arbeidsmarkt te overbruggen, zoals 

leerwerktrajecten en plaatsingstrajecten. De periode voorafgaand 

aan de instroom in zulke trajecten heeft echter aandacht nodig. We 

ontvangen signalen dat statushouders zonder voorbereiding in een 

traject worden geplaatst dat niet aansluit bij hun achtergrond of 

kunnen, waardoor de uitval tijdens trajecten hoger is dan nodig, of 

dat mensen na afloop van een traject niets doen met de opgedane 

kennis. Daarmee gaat veel geld en energie verloren, wat voorkomen 

kan worden door middel van een goed voortraject.  

Houd er rekening mee dat statushouders minder zicht hebben op de 

verschillende beroeps- en/of opleidingsmogelijkheden in Nederland 

dan andere inwoners. Sommige beroepen die we in Nederland 

hebben, zijn in landen van herkomst van statushouders bijvoorbeeld 

niet bekend. Dit bemoeilijkt het maken van een gefundeerde keuze. 

Ontwikkel daarom oriëntatietrajecten waar statushouders 
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gedurende korte tijd verschillende plekken kunnen uitproberen, 

voordat ze instromen in een traject. Als voorbeeld kan daarvoor 

gekeken worden naar de proefwerkweken die stichting ‘JA voor een 

kans’ organiseert. Werk hierin waar mogelijk ook samen met 

taalscholen die het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse 

Arbeidsmarkt verzorgen, om zo te komen tot integrale trajecten 

waar direct een link met de Haagse werkvloer gemaakt wordt. 

Samenwerking en transparantie werkgeversservicepunt 

Geef het werkgeversservicepunt opdracht om samen te werken met 

het maatschappelijke middenveld aan de opgave statushouders 

duurzaam aan het werk te krijgen.  

- Zorg voor transparante en toegankelijke informatie, bijvoorbeeld 

online, omtrent de verschillende reïntegratietrajecten  waar 

statushouders aan kunnen deelnemen en over 

(her)scholingsmogelijkheden voor sectoren met goede 

arbeidsperspectieven. Zo kunnen statushouders zelf en andere 

organisaties die bij hun participatie betrokken zijn die trajecten ook 

makkelijk vinden. Momenteel zien we dat aanbieders van 

leerwerktrajecten onvoldoende deelnemers vinden, terwijl veel 

statushouders niet van het bestaan van de trajecten afweten.  

- Zorg voor transparantie en eenduidigheid in de afspraken die het 

wsp maakt met externe partijen omtrent de uitstroom van mensen 

met een bijstandsuitkering. Welke vergoeding worden afgesproken 

voor begeleiding en uitstroom? Zet vergoedingen en bijbehorende 

voorwaarden op een rij en geef alle externe partijen de 

mogelijkheid aanspraak te maken op die vergoedingen op basis 

van behaalde resultaten. Zo wordt het creëren van duurzame 

arbeidsplaatsen een gezamenlijke opgave.  

 

Persoonsprofielscan 

Evalueer de effectiviteit van de Persoonsprofielscan (PPS-V) die 

momenteel van alle statushouders wordt afgenomen. Ons bereiken 

bijvoorbeeld signalen van statushouders voor wie de scan geen 

bruikbaar instrument bleek omdat zij niet over de benodigde 

digitale vaardigheden beschikten. Hoeveel scans worden in praktijk 

afgenomen en hoeveel bruikbare informatie leveren deze op? 

Daarnaast is het een gemiste kans dat informatie over achtergrond, 

opleiding en vaardigheden die door de gemeente wordt verzameld, 
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niet gedeeld kan worden met andere organisaties die statushouders 

bemiddelen richting de arbeidsmarkt of actief zijn in de 

maatschappelijke begeleiding. Verschillende organisaties hebben nu 

afzonderlijke intakes, waarbij ze allemaal proberen de achtergrond 

en talenten van een statushouder in kaart te brengen. Wij pleiten 

voor één gemeenschappelijke, stadsbrede talentenscan, die samen 

met maatschappelijke partners wordt ontwikkeld, en die niet te 

zwaar steunt op digitale vaardigheden. Door statushouders zelf 

eigenaar te maken van het gemaakte profiel en te laten beslissen 

met welke begeleiders ze deze informatie delen, zou veel tijd 

gewonnen kunnen worden. 

Vrouwen 

Neem de zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van vrouwelijke 

statushouders als expliciete afzonderlijke doelstelling op in de 

aanpak. Het recente KIS rapport ‘Mind the Gap’ bevestigt dat 

vrouwelijke statushouders niet dezelfde kansen hebben als 

mannelijke statushouders om deel te nemen op de arbeidsmarkt.1 

Wij onderschrijven de aanbeveling van dit rapport dat gemeenten 

meer aandacht moeten hebben voor de belemmeringen die 

vrouwen ervaren bij hun traject richting werk, zoals het feit dat 

vrouwen hun man nareizen en daardoor later ondersteuning 

ontvangen. Garandeer daartoe de begeleiding naar 

(arbeids)participatie voor vrouwelijke gezinsleden, ook wanneer zij 

nareiziger zijn en/of hun man al succesvolle begeleiding heeft 

genoten. Stuur daarnaast bij alle partners aan op gender sensitieve 

programma’s, door hierover voorwaarden op te nemen in de 

subsidieverstrekkingen en aanbestedingen.  

Coaching en bemiddeling vanuit de Gemeente richting werkgevers 

Neem als gemeente een uitdrukkelijker rol aan als bemiddelaar naar 

werkgevers; denk aan werkgeverschecks en proefplaatsingen. Zorg 

voor awareness binnen teams, vooral onder leidinggevenden.  

 

Zorg dat werkgevers makkelijk zelfstandig informatie kunnen 

vinden over de in Den Haag geldende regelgevingen en mogelijke 

trajecten. Maak een helder overzicht van de voorwaarden en 

                                                           
1 https://www.kis.nl/publicatie/barrieres-en-mogelijkheden-voor-
arbeidsparticipatie-vluchtelingenvrouwen  
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financiële tegemoetkomingen die er zijn voor werkgevers om een 

statushouder in dienst te nemen, een stageplek te bieden of 

werkervaring te laten opdoen. Maatschappelijke stages kunnen 

bijvoorbeeld erg behulpzaam zijn in het participatieproces als 

tussenstap in de weg naar volledige arbeidsparticipatie, maar het is 

voor veel bedrijven niet duidelijk met welke regelgeving ze te maken 

hebben. Hoe kan regelluwe ruimte of een inwerkperiode gecreëerd 

worden? Overweeg mogelijkheden van tijdelijke 

loonkostensubsidies.    

 

Breid de SamenHaags app uit met een deel waar werkzoekenden 

maatschappelijke stageplekken kunnen vinden, en plekken waar ze 

een dagdeel mogen meelopen om zich te oriënteren.  

 

Organisaties die kiezen voor een inclusief personeelbestand kunnen 

uitdagingen tegen komen. Het zou nuttig zijn als de organisaties 

vragen kunnen stellen over cultuursensitief werken en het werken 

met een diversiteitsbeleid. 

Organiseer op structurele basis matchmaking events tussen 

statushouders en ontvangende organisaties of bedrijven.  

Het matchmaking event op de Big Improvenemt Day van 18 januari 

is hier een goed voorbeeld van. Het zou mooi zijn om de resultaten 

van dit evenement in kaart te brengen en het vervolgtraject te delen 

met organisaties die ook geïnteresseerd zijn in het aannemen van 

een statushouder. Een optie is om één keer per maand een 

matchmaking event te organiseren. 

Begeleiding na het vinden van betaald werk 

Organiseer een periode van begeleiding of ‘nazorg’ voor mensen 

die betaald aan het werk gaan, om te zorgen dat ze de baan ook 

kunnen behouden. In sommige sectoren wordt bijvoorbeeld veel 

met 0-uren contracten gewerkt. Zulke contracten blijken voor 

mensen met een bijstandsuitkering echter veel complexe 

administratieve verplichtingen met het UWV mee te brengen. Dat is 

niet eenvoudig voor mensen die de eerste stappen zetten op de 

Nederlandse arbeidsmarkt.  

Bied statushouders daarom ondersteuning om met deze 

administratieve verplichtingen om te gaan.  
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Taal en werk 

De taaleisen op A2-niveau die aan nieuwkomers worden gesteld 

blijken onvoldoende toereikend te zijn om te participeren in de 

vorm van betaald werk.  

Bied taaltrajecten aan om niveau B1 te halen en geef deze binnen 

een participatieve omgeving vorm. Dit kan in de vorm van een 

maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk, maar eveneens - mits 

met goede afspraken - binnen de bedrijfswereld.  
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5. ONDERNEMERSCHAP  

 
Sommige statushouders waren in hun thuisland ondernemer en 

willen dat weer oppakken in Nederland. Als zij in Nederland 

aankomen komen zij standaard in de bijstand. Ondernemende 

statushouders willen dit niet; zij willen daar zo snel mogelijk uit en 

willen de kans om een eigen bedrijf op te zetten. Een goede zaak; zo 

worden zij zelf werkgever in plaats van uitkeringsgerechtigde. Een 

eigen bedrijf opzetten in Nederland is echter heel wat anders dan in 

Syrië of Irak, er komen bijvoorbeeld meer regels bij kijken en voor 

investeringen en zelfs voor toestemming van de BBZ om met 

behoud van uitkering te beginnen moet een bedrijfsplan worden 

geschreven. Er zijn verschillende programma's opgestart in Den 

Haag om dit te bevorderen die al dan niet met steun van de 

Gemeente Den Haag opereren. 

Aanbevelingen: 

Blijf deze programma's steunen vanuit SZW. Organiseer een 

subsidielijn voor ondersteunende partijen die part-time 

ondernemen, coöperatief ondernemen en zelfstandig ondernemen 

bevorderen. Maak hier een maatschappelijke aanbesteding van of 

stel bijvoorbeeld voorwaarden op waar ondersteunende partijen op 

basis van aangetoonde ondersteuning en resultaten compensatie 

kunnen aanvragen. Het voordeel van die laatste route is dat 

meerdere partijen kunnen instappen, en kandidaten de 

keuzevrijheid hebben door welke partij ze ondersteund willen 

worden.  
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Werkconsulenten zijn machtige ambtenaren; zij bepalen of een 

cliënt in aanmerking komt voor een ondernemerschapstraject.  

Stuur werkconsulenten niet aan op de kortste weg uit de bijstand, 

maar geef ze de ruimte om duurzame wegen naar werk en 

integratie in te zetten en ondernemerschapstrajecten te bespreken 

met mensen die daar interesse in hebben. Bekijk daarnaast of de 

rol van een consulent anders ingevuld kan worden op het moment 

dat iemand in een ondersteuningstraject zit.  

Herzie de BBZ in Den Haag; dit financieringskanaal voor mensen die 

vanuit de bijstand gaan beginnen, is niet effectief en ontmoedigend. 

Slechts een miniem % van de ondernemers die een bedrijfsplan 

indienen krijgt financiering of zelfs toestemming om met behoud 

van uitkering  te starten. 

Wij bepleiten meer opties voor ondernemers vanuit de bijstand 

om aan startkapitaal en financiering te komen en een permanente 

regeling om - net zoals bij een UWV uitkering - 6 maanden met 

behoud van uitkering het ondernemerschap te mogen uitproberen.  

 

Onderzoek de mogelijkheid van een permanente regeling voor 

ondernemers met een bijstandsuitkering om voor de maanden 

waar onvoldoende omzet wordt gemaakt, compensatie tot 

bijstandsniveau te krijgen.  
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6. GEZONDHEID 

 
De gemeente Den Haag heeft gelijktijdig ingezet op huisvesting, taal, 

opleiding en werk voor de statushouder. Hoewel deze integrale 

aanpak lovenswaardig is, wordt gezondheid daar niet altijd als 

vanzelfsprekend in meegenomen. Gezondheid is uiteraard op 

zichzelf van belang, maar hangt tevens samen met vele andere 

aspecten en beleidsdossiers van integratie en participatie. 

Gezondheidsproblematiek, en met name mogelijke psychische 

problemen die zich vaak pas enkele jaren na aankomst 

manifesteren, kunnen een grote belemmering vormen voor 

volwaardige participatie en integratie van statushouders. 

Tegelijkertijd kan gebrekkige integratie op het gebied van o.a. 

inburgering en taalvaardigheid de goede gezondheidszorg voor 

migranten in de weg staan. 

 

Aanbevelingen: 

Betrek de statushouders vanaf het eerste moment bij het 

ontwikkelen van beleid en specifieke interventies en niet pas in 

een latere fase om het eventuele beleid te toetsen door middel 

van een klankbordgroep. Begin bij hen en eindig bij hen.  

 

Breng samen met  statushouders  in kaart wat 

gezondheidsbevorderende en gezondheidsbelemmerende factoren 

kunnen zijn. Denk hierbij ook aan de groepen van mensen die al 
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eerder naar Nederland zijn gekomen en aan elders in het land 

opgedane ervaringen. 

 

Formuleer met betrokkenen een gemeenschappelijke visie op 

participatie en gezondheid van de statushouders: met 

statushouders zelf, werkgevers, Werkgevers Service punt, 

ondernemersverenigingen, sociale ondernemers, 

onderwijsinstellingen, UAF, aanbieders van de 

inburgeringscursussen, Taskforce laaggeletterdheid, 

VluchtelingenWerk, GGD, welzijnsorganisaties, huisartsen en andere 

zorgaanbieders. Netwerken rond participatie en rond gezondheid 

zouden meer met elkaar verbonden kunnen en moeten worden.  

 

Ontwikkel gezamenlijk een aanpak waarin aandacht voor 

gezondheid onderdeel is van de activerings- en 

participatietrajecten in plaats van naast elkaar. Hierbij kunnen 

klantmanagers, buurtsportcoaches, vrijwilligersorganisaties, 

welzijnsorganisaties, aanbieders van (interculturele) geestelijke 

gezondheidszorg (zoals indigo, I-Psy, Migrascoop, I-GGZ Synthese 

zorg, I-GGZ Reflection) én statushouders gezamenlijk trajecten 

organiseren waarin zowel aandacht is voor werk, participatie als 

zorg. Inventariseer ook hierbij welke scholingsbehoeften er zijn en 

maak daar afspraken over. 

 

Zorg voor een integrale intake waarbij gezondheid als volwaardig 

meegenomen wordt, vergelijkbaar met de Amsterdamse Aanpak  

(hierbij wordt vanuit gezondheidsperspectief meegekeken naar de 

assessments die gedaan worden vanuit de klantmanagers). 

 

Benader gezondheid vanuit Positieve Gezondheid: Gezondheid is 

het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het 

licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het 

leven. In Positieve Gezondheid staat een betekenisvol leven 

centraal. Daarom wordt mensen gevraagd wat zij zélf het liefst 

willen veranderen. Je spreekt daarmee hun bron van veerkracht 

aan. Steeds meer professionals vinden in Positieve Gezondheid de 

sleutel om dat wat vastloopt in de zorg te verbeteren. Of het nu gaat 

om spreekuren, beleidskeuzes of de zorg voor patiënten.  Het is een 

andere manier van denken, waarbij ook inzichtelijk gemaakt wordt 
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waar de kracht van iemand zit, en gezondheid een opgave is voor 

iedereen. Voor meer informatie: https://iph.nl/.  

 

Besteed binnen de Haagse Aanpak meer aandacht aan preventieve 

maatregelen. In het kader van reactieve maatregelen is er inmiddels 

een goede werkwijze ontstaan bij de sociale wijkteams voor 

statushouders, waar hulpverleners samenwerken rondom het 

welzijn van een cliënt en zijn omgeving. Mensen komen echter pas 

bij zo’n team terecht wanneer al sprake is van multi-problematiek. 

Veel interventies zijn gericht op het oplossen van problemen, terwijl 

een preventieve aanpak die problemen kan helpen voorkomen.  

 

Stuur met behulp van subsidieverstrekking/ aanbestedingen aan 

op scholing van dienstverleners en zorgprofessionals in cultuur-

sensitief werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstrekken van 

subsidies voor cursussen voor personeel, of besteed bepaalde 

opdrachten uit aan instanties die al actief inzetten op cultuur 

sensitiviteit. Maak hiervoor ook gebruik van de kennis en 

aanbevelingen van Pharos en KIS.2  

 

Stel tolkenvergoedingen beschikbaar voor zorgprofessionals en 

maatschappelijk werkenden om statushouders, net als alle andere 

inwoners in gemeente Den Haag, gelijke kansen te geven voor 

goede zorg. Voor huisartsen is dit in Den Haag goed geregeld door 

hun eigen belangenbehartigers (lokaal bijvoorbeeld door Fonds 

Huisartsen in Achterstandswijken en landelijk door de LHV). Echter, 

helaas zijn veel huisartsen hier niet van op de hoogte. Voor andere 

zorgprofessionals (verloskundigen, eerstelijns psychologen, 

fysiotherapeuten, etc.) zijn in het geheel geen tolkenvergoedingen 

beschikbaar. Wij bevelen aan hier meer voor te regelen – met name 

i.v.m. de vroege signalering van problematiek en het tijdig kunnen 

oppakken van zorgsignalen. 

 

                                                           
2 

http://www.pharos.nl/documents/doc/checklist_zorg_en_inkoopbe

leid2017.pdf 

https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/checklist-en-

handleiding-diversiteit-gemeenten.pdf 
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Het Nederlandse zorgsysteem is complex. We zien steeds vaker dat 

sprake is van een ‘health literacy gap’, waar de kennis en 

vaardigheden van individuele burgers niet aansluiten bij de 

complexiteit van het gezondheidszorgsysteem. In het geval van 

statushouders zien we dat de toegankelijkheid van zorg en 

belangrijke zorg-gerelateerde informatie te sterk is van het 

vermogen van de statushouder zelf om snel en goed Nederlands te 

leren, en de weg te leren kennen in het Nederlandse 

gezondheidssysteem. Gebrek aan zulke gezondheidsvaardigheden 

blijkt een grote voorspeller van problematiek van SEGV (sociaal 

economische gezondheidsverschillen). Neem als gemeente meer 

regie om te borgen dat gezondheidsinstellingen en het zorgsysteem 

voldoende toegankelijk zijn: 

 

1) Maak de module Gezond Inburgeren van Pharos verplicht 

tijdens het participatieverklaringstraject en maak afspraken met 

taalscholen in Den Haag hoe zij gezondheidsvaardigheden 

integreren in hun aanbod.  

2)  Stuur er bij alle organisaties in Den Haag op aan dat zij 

gezondheidsvaardig zijn. Zie 

http://www.pharos.nl/documents/doc/checklist%20toegankelijke

%20informatie.pdf. 

 

Voor alle kwetsbare mensen - en voor de groep statushouders in het 

bijzonder (met name de Eritrese doelgroep) - in Den Haag geldt: 

Bied pro-actief anti-conceptie aan, en zorg voor een vergoeding van 

benodigde materialen. 

 

Pas als er sprake is van enige vorm van stabilisatie in de leefsituatie - 

bijv. na gezinshereniging of na het afronden van 

inburgeringsexamen -  zien we bepaalde gezondheidsproblemen bij 

statushouders (zoals GGZ-problematiek) sterker naar boven komen. 

Zo ontwikkelt depressie en PTSS bij 16-25% van de vluchtelingen 

zich vaak pas 2 á 3 jaar na de start in Nederland. Een risico is dat 

statushouders op dat moment juist uit beeld verdwijnen. Wie weet 

nog hoe het met mensen gaat nadat zij zelfstandig zijn gehuisvest en 

uit de bijstand zijn? Hoe zorgen we gezamenlijk voor een goede 

monitoring van het welzijn en de gezondheid van statushouders ook 

als de maatschappelijke begeleiding is gestopt? De sociale wijkteams 

bieden hier geen oplossing, omdat mensen daar pas in beeld komen 
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als er reeds sprake is van multi-problematiek.  

Ontwikkel met de verschillende partners een strategie om de 

gezondheid van statushouders te kunnen blijven monitoren.  

 

Geef organisaties de opdracht mee om in te zetten op goede 

signalering en doorverwijzing door het maken van korte lijnen, 

sluitende preventie-zorgketen, bouwen van een goede sociale 

kaart.  

 

Hiervoor is nodig: 

o Maak duidelijke afspraken bij wie de regierol komt 

te liggen. 

o Neem op in je subsidie afspraken dat er 

outreachend gewerkt moet worden en met behulp 

van bruggenbouwers. 

 

Neem de groep statushouders expliciet mee als kwetsbare groep 

(zoals ook de groep van eerdere  en toekomstige migranten, 

laaggeletterden, LVB, etc.) in bestaand beleid (Beleid 

Volksgezondheid, Sociaal Domein, Integratie & participatie). De 

specifieke gezondheidsrisico’s  van betreffende doelgroepen kunnen 

hierbij geaccentueerd worden met daarbij behorende interventies.  
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7. MAATSCHAPPELIJKE 

BEGELEIDING  

 
In Den Haag is ervoor gekozen statushouders gedurende één jaar 

begeleiding te bieden door VluchtelingenWerk. Na dat jaar dreigen 

statushouders echter uit beeld te verdwijnen. De toeleiding en 

doorgeleiding naar de Servicepunten en andere instanties verloopt 

in praktijk niet soepel. Wij bevelen daarom een langere periode van 

begeleiding aan, tenminste op het gebied van monitoren en 

signaleren, zodat er adequaat kan worden gereageerd als 

statushouders tussen wal en schip dreigen te geraken. 

 

Daarnaast zien we op de volgende punten verbeteringen mogelijk: 

 

Tolken 

Statushouders krijgen in Nederland drie jaar de tijd om in te 

burgeren en Nederlands te leren. Als na één jaar de 

maatschappelijke begeleiding vanuit VluchtelingenWerk stopt, is het 

gemiddelde taalniveau van statushouders dan ook laag.  De 

verplichting van de Servicepunten dat daar Nederlands gesproken 

dient te worden, zorgt daardoor voor veel problemen. Er gaat te veel 

fout en er gaat kostbare tijd verloren. Investeer in tolken op de 

servicepunten en op andere plekken van dienstverlening zoals 



29 

 

wijkcentra. Op die manier zullen mensen ook makkelijker gebruik 

maken van geboden faciliteiten. 

Welkomstpakket 

Veel vluchtelingen komen hier zonder geld aan. Veelal hebben zij al 

hun geld aan de reis uitgegeven, en vaak profiteerden vooral 

smokkelaars daarvan. Een grote schuldenlast, enorme geldzorgen: 

het helpt allerminst bij de integratie. Men krijgt weliswaar een 

uitkering maar begint gelijk met het terug betalen van de lening van 

het inrichtingskrediet. Een aantal vluchtelingen vallen direct onder 

de norm van de voedselbank. Het zou hen helpen, en een mooie 

geste zijn hen als nieuwe inwoners van Den Haag een  

welkomstpakket (met levens- en schoonmaakmiddelen) aan te 

bieden. 

Schuldhulpverlening 

VluchtelingenWerk begeleidt statushouders actief gedurende één 

jaar. Financiële problemen ontstaan echter ook nog in de periode 

daarna, met name wanneer zich nieuwe situaties voordoen. 

Bijvoorbeeld doordat iemand werk krijgt op basis van een 0-uren 

contract en dit veel administratieve verplichtingen met zich mee 

brengt. Statushouders weten vaak niet van de 

kwijtscheldingsregeling of komen veel te laat met een probleem aan 

als ze al in de schulden zitten. Taal in brieven is vaak te moeilijk.  

Wij pleiten in dit kader voor een doelgroepenbeleid.  

Digitale vaardigheden 

Voor een behoorlijk deel van de statushouders is gebrek aan digitale 

vaardigheden een belangrijke drempel bij het zelfredzaam worden, 

onder andere op het gebied van administratie en regelzaken. Ook 

veel mogelijkheden op sociaal gebied, rondom opleiding en 

gezondheid blijven hierdoor onbenut.  

Laat alle statushouders een toets digitale vaardigheden afnemen 

en stimuleer hun deelname aan cursussen digitale vaardigheden 

op taalscholen of in wijkcentra.  
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Beleid op groepslocaties 

Ontwikkel op groepslocaties actief (doelgroepen)beleid om te 

voorkomen dat mensen zich terugtrekken.   
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8. AMV’ers 

 
De gemeente Den Haag heeft zich afgelopen jaren zeer bereid 

getoond mee te denken hoe het welzijn van en onderwijs voor 

AMV’ers verbeterd kan worden. Er is een goede zorgstructuur 

opgezet, met een sociaal team statushoudersoverleg dat de 

mogelijkheid heeft extra begeleiding in te zetten. Deze opstelling 

van de gemeente wordt als zeer prettig ervaren.  

Passend onderwijs  

Er is inmiddels goede aandacht voor een passend aanbod tussen de 

Internationale Schakelklas en de entree naar het MBO, waarmee 

grote winst is behaald. Een verbeterpunt ligt in het nu nog beperkte 

aanbod van maatwerk. Momenteel moeten alle leerlingen de 

Internationale Schakelklas afronden om daarna door te kunnen 

stromen naar regulier onderwijs. Er zijn echter jongeren voor wie 

praktijkonderwijs beter past dan het ISK. Te denken valt aan een 

jonge statushouder die graag als boer aan de slag wil.  

Bied zulke jongeren een ander traject aan, waar taal als onderdeel 

van het praktijkonderwijs kan worden meegenomen.  

Ligging van ISK-scholen 

Er zijn nog steeds een aantal ISK scholen die vanwege hun ligging 

grote kosten met zich meebrengen voor statushouders, omdat zij 

nog geen ov-vergoeding krijgen vanuit DUO.  

Pas de ligging van scholen hier op aan.   
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9. SAMENVATTING VAN 

AANBEVELINGEN 

 
Algemeen 

 Neem de identiteit van Den Haag als stad van vrede en recht 

als uitgangspunt voor het beleid rondom de ontvangst van 

vluchtelingen, en neem die benadering integraal mee in alle 

communicatie-uitingen;  

 Start samen met ons een campagne onder de naam 

#stadvanvredeenrecht, om de boodschap van een welkom 

ontvangst en de diversiteit aan goede initiatieven breed 

kenbaar te maken;  

 Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente, 

waar externe partijen terecht kunnen doen voor alle zaken 

rondom statushouders;  

 Zorg voor transparantie over verschillende 

financieringsmogelijkheden en neem verschillende 

financieringsmodellen op in de Haagse Aanpak, zoals 

meerjarige programmafinanciering, ‘No cure no pay’ 

budgetten en Right-2-Challenge programma’s; 

 Besteed meer aandacht aan het meten van effect en breid 

de jaarlijks monitor statushouders uit tot een instrument 

van gemeente en maatschappelijk middenveld samen.  
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Taal 

 Maak serieus werk van de integrale aanpak vanuit de 

gemeentelijke diensten, zodat er een educatief aanbod 

ontstaat dat maatwerk, persoonlijke aandacht, voldoende 

steun/begeleiding en doorstroommogelijkheden bevat;  

 Zorg dat medewerkers van gemeentelijke instanties goed op 

de hoogte zijn van de moeite die het statushouders kost zich 

het Nederlands eigen te maken en stem de communicatie 

van gemeentelijke diensten hierop af;  

 Brengt samen met taalaanbieders in kaart welke 

maatregelen kunnen en moeten worden ingezet om te 

voorkomen dat statushouders in de schulden komen omdat 

zij niet binnen de gestelde tijd de inburgeringsexamens 

halen;  

 Breng samen met taalaanbieders de cijfers over actieve 

deelname van vrouwelijke statushouders in kaart , en 

ontwikkel waar nodig specifiek beleid om hun deelname te 

bevorderen; 

 Stel additionele kwaliteitswaarborgen op gemeentelijke 

niveau op voor taalscholen in Den Haag met commitment 

van betrokken partijen;  

 Breng in kaart welk passend aanbod er is voor analfabeten 

in Den Haag, creëer nieuw aanbod waar nodig, en zorg dat 

analfabeten in een zo vroeg mogelijk stadium bij zo’n 

passende aanbieder terechtkomen;  

 Creëer meer mogelijkheden voor statushouders om verder 

te leren en tenminste B1 niveau te kunnen behalen;  

 Werk intensief samen met meerdere partijen om te komen 

tot 21e-eeuwse vaardigheden, die nodig zijn om mee te 

kunnen doen in de huidige en te bouwen aan de 

toekomstige samenleving;  

 Maak middelen vrij om de maatjesprojecten voort te zetten 

en uit te breiden.  
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Huisvesting 

 Wees creatief in het ontwikkelen van nieuwe woonvormen 

in een gemengde omgeving;  

 Zorg dat bewoners in een vroeg stadium kunnen 

meedenken over in elk geval de fysieke inrichting van de 

woningen;  

 Stel voor de ontwikkeling van nieuwe, creatieve en 

kleinschalige huisvesting een Right-2-Challenge programma 

open met duidelijk gedefinieerde kwaliteitseisen; 

 Stel een fonds beschikbaar om statushouders die vanuit 

groepslocaties willen doorstromen naar particuliere huur te 

ondersteunen de borg te financieren, of maak een 

mogelijkheid om bijzondere bijstand aan te vragen voor 

statushouders ten behoeve van gevraagde borgsommen;  

 Stel een convenant met private verhurende partijen om 

toegang tot de woningmarkt voor statushouders te 

bevorderen;   

 Geef buurtbewoners in een vroeg stadium informatie over 

het aantal statushouders dat in een groep locatie in de 

buurt komt wonen en betrek ze bij de organisatie van een 

warm welkom;  

 Vul de webpagina statushouders aan met een 

overzichtskaart waar te zien in hoe statushouders verspreid 

gehuisvest zijn over de stad, zoals bijvoorbeeld gebeurt op 

de overzichtskaart uit de jaarlijkse monitor statushouders, 

en zorg dat deze steeds wordt geüpdate. 

Arbeidsparticipatie 

 Investeer in opleidingstrajecten, ook voor statushouders 

boven de 27;  

 Maak een speciaal studiefonds voor statushouders boven de 

30 jaar, geef hen de gelegenheid te studeren met het 

behoud van een uitkering, en bevorder hun deelname aan 

bijvoorbeeld sociale coöperaties waar ze met behoud van 

uitkering werkervaring en opleidingsbudget kunnen 

opbouwen. Kijk op het gebied van opleidingen breder dan 
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de reguliere MBO-, HBO en universitaire opleidingen, en 

financier ook scholingen binnen een bedrijf of via een 

particulier onderwijsinstituut; 

 Investeer in stages en participatieplekken; 

 Ontwikkel oriëntatietrajecten waar statushouders 

gedurende korte tijd verschillende plekken kunnen 

uitproberen, voordat ze instromen in een traject; 

 Geef het werkgeversservicepunt opdracht om samen te 

werken met het maatschappelijke middenveld aan de 

opgave statushouders duurzaam aan het werk te krijgen:  

- zorg voor transparante en toegankelijke informatie, 

bijvoorbeeld online, omtrent de verschillende 

reïntegratietrajecten  waar statushouders aan kunnen 

deelnemen en over (her)scholingsmogelijkheden voor 

sectoren met goede arbeidsperspectieven; 

- zet vergoedingen en bijbehorende voorwaarden op een rij 

en geef alle externe partijen de mogelijkheid aanspraak te 

maken op die vergoedingen op basis van behaalde 

resultaten; 

 Ontwikkel samen met ons één gemeenschappelijke, 

stadsbrede talentenscan, die niet te zwaar steunt op digitale 

vaardigheden. 

 Neem de zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie van 

vrouwelijke statushouders als expliciete afzonderlijke 

doelstelling op in de aanpak. Garandeer daartoe de 

begeleiding naar (arbeids)participatie voor vrouwelijke 

gezinsleden, ook wanneer zij nareiziger zijn en/of hun man 

al succesvolle begeleiding heeft genoten; 

 Zorg dat werkgevers makkelijk zelfstandig informatie 

kunnen vinden over de in Den Haag geldende regelgevingen 

en mogelijke trajecten; 

 Breid de SamenHaags app uit met een deel waar 

werkzoekenden maatschappelijke stageplekken kunnen 

vinden, en plekken waar ze een dagdeel mogen meelopen 

om zich te oriënteren; 

 Organiseer op structurele basis matchmaking events tussen 

statushouders en ontvangende organisaties of bedrijven; 

 Organiseer een periode van begeleiding of ‘nazorg’ voor 

mensen die betaald aan het werk gaan, om te zorgen dat ze 
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de baan ook kunnen behouden. Bied statushouders 

bijvoorbeeld ondersteuning om met administratieve 

verplichtingen van bijvoorbeeld UWV om te gaan; 

 Bied taaltrajecten aan om niveau B1 te halen en geef deze 

binnen een participatieve omgeving vorm.  

Ondernemerschap 

 Blijf ondernemerschapsprogramma's steunen vanuit SZW; 

 Stuur werkconsulenten niet aan op de kortste weg uit de 

bijstand, maar geef ze de ruimte om duurzame wegen naar 

werk en integratie in te zetten en 

ondernemerschapstrajecten te bespreken met mensen die 

daar interesse in hebben; 

 Herzie de BBZ in Den Haag; 

 Creëer meer opties voor ondernemers vanuit de bijstand om 

aan startkapitaal en financiering te komen en een 

permanente regeling om - net zoals bij een UWV uitkering - 

6 maanden met behoud van uitkering het ondernemerschap 

te mogen uitproberen; 

 Onderzoek de mogelijkheid van een permanente regeling 

voor ondernemers met een bijstandsuitkering om voor de 

maanden waar onvoldoende omzet wordt gemaakt, 

compensatie tot bijstandsniveau te krijgen.  

Gezondheid 

 Betrek de statushouders vanaf het eerste moment bij het 

ontwikkelen van beleid en specifieke interventies en niet 

pas in een latere fase om het eventuele beleid te toetsen 

door middel van een klankbordgroep. Breng samen met  

statushouders  in kaart wat gezondheidsbevorderende en 

gezondheidsbelemmerende factoren kunnen zijn;  

 Stel tolkenvergoedingen beschikbaar voor zorgprofessionals 

en maatschappelijk werkenden om statushouders, net als 

alle andere inwoners in gemeente Den Haag, gelijke kansen 

te geven voor goede zorg;  

 Ontwikkel gezamenlijk een aanpak waarin aandacht voor 

gezondheid onderdeel is van de activerings- en 

participatietrajecten in plaats van naast elkaar; 
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 Zorg voor een integrale intake waarbij gezondheid als 

volwaardig meegenomen wordt, vergelijkbaar met de 

Amsterdamse Aanpak; 

 Besteed binnen de Haagse Aanpak meer aandacht aan 

preventieve maatregelen; 

 Stuur met behulp van subsidieverstrekking/ aanbestedingen 

aan op scholing van dienstverleners en zorgprofessionals in 

cultuur-sensitief werken; 

 Maak de module Gezond Inburgeren van Pharos verplicht 

tijdens het participatieverklaringstraject, maak afspraken 

met taalscholen in Den Haag hoe zij 

gezondheidsvaardigheden integreren in hun aanbod en 

stuur er bij alle organisaties in Den Haag op aan dat zij 

gezondheidsvaardig zijn;  

 Bied pro-actief anti-conceptie aan;  

 Ontwikkel met de verschillende partners een strategie om 

de gezondheid van statushouders te kunnen blijven 

monitoren, juist ook na afronding van de maatschappelijke 

begeleidingstrajecten;  

 Geef organisaties de opdracht mee om in te zetten op 

goede signalering en doorverwijzing door het maken van 

korte lijnen, sluitende preventie-zorgketen, bouwen van een 

goede sociale kaart; 

 Neem de groep statushouders expliciet mee als kwetsbare 

groep (zoals ook de groep van eerdere  en toekomstige 

migranten, laaggeletterden, LVB, etc.) in bestaand beleid 

(Beleid Volksgezondheid, Sociaal Domein, Integratie & 

participatie).  

Maatschappelijke begeleiding 

 Investeer in tolken op de servicepunten en op andere 

plekken van dienstverlening zoals wijkcentra. Overweeg 

daarbij een doelgroepenbeleid voor schuldhulpverlening; 

 Laat alle statushouders een toets digitale vaardigheden 

afnemen en stimuleer hun deelname aan cursussen digitale 

vaardigheden op taalscholen of in wijkcentra; 

 Ontwikkel op groepslocaties actief (doelgroepen)beleid om 

te voorkomen dat mensen zich terugtrekken.  

 



38 

 

AMV’ers 

 Bied jongeren voor wie het ISK-traject niet passend is een 

ander traject aan, waar taal als onderdeel van het 

praktijkonderwijs kan worden meegenomen; 

 Pas de ligging van scholen aan op de ligging van de locaties 

waar statushouders wonen, zodat openbaar vervoerskosten 

geen belemmering zijn om naar school te gaan.   
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