
Beantwoording vervolgvragen op de beantwoording van artikel 40 vragen omtrent integratie 
statushouders  
 
Sterk Woerden heeft aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording op de artikel 40 vragen m.b.t. 
integratie Statushouders. Wij missen in de beantwoording een totaal aanpak. Hoe kan het 
bijvoorbeeld dat het college antwoordt dat het integratieplan het ‘Ferm werk’ plan is terwijl dit 
slechts een deel is van de integratie aanpak, namelijk de Arbeidsparticipatie? Een integraal plan 
van aanpak omtrent de integratie is niet geleverd.  
 
Arbeidsparticipatie is voor een grote groep statushouders bijvoorbeeld door de taal barrière nog 
te hoog gegrepen doel. Deze groep is beter geholpen bij een andere vorm van integratie 
bijvoorbeeld sport, meer taalles, vrijwilligerswerk e.d. In het plan van Ferm werk staat 
geschreven dat dergelijke verantwoordelijkheden voor een weekprogramma bij Wij zijn 
Woerden en VSGH zou moeten liggen. Professionele ondersteuning en sturing ontbreekt volledig 
op dit vlak. De structuur, borging en financiële ondersteuning bij deze vrijwillige inzet vanuit de 
gemeente ontbreekt eveneens.  
 
Wij hebben de volgende vragen:  
 
1. Waarom ontbreekt er op de andere onderwerpen een samenhangend plan?  

De coördinatie van statushouders was belegd bij Ferm Werk zoals dat in de afgelopen jaren 
altijd het geval is geweest. De statushouder wordt gehuisvest volgens de taakstelling en 
ontvangt vervolgens een uitkering. Zowel het gedeelte 
taakstelling/werk/inkomen/woninginrichting is belegd bij Ferm Werk en vanuit die 
invalshoek is het praktisch de regie bij Ferm Werk te leggen. Vanuit die regierol werkt Ferm 
Werk intensief samen met Groen West voor het huisvestingsdeel en met VSGH voor het deel 
maatschappelijke begeleiding en juridische ondersteuning. 
 
In de afgelopen periode hebben we met de ketenpartners gesproken over de regierol binnen 
de verschillende domeinen. In de bijlage is te zien om welke domeinen het gaat. Per domein 
worden de partners benoemd, zijn de doelen (wat) en de daaraan verbonden activiteiten 
(hoe) uitgewerkt. Dit schema is in ontwikkeling; doelen worden aangescherpt, nieuwe 
partners uitgenodigd en activiteiten toegevoegd. De regie is nu bij de gemeente belegd over 
al deze domeinen heen maar per kolom (domein) zijn uitvoerende partners verantwoordelijk 
voor het behalen van een doel/resultaat. Samen met de ketenpartners bespreken we 
maandelijks de voortgang en kunnen we activiteiten aanpassen als deze niet bijdragen aan 
de gestelde doelen. 

 
2. Waar is de professionele ondersteuning voor de vrijwilligers?  

De professionele ondersteuning van vrijwilligers is belegd bij de organisatie die vrijwilligers 
werft. Het VSGH biedt professionele ondersteuning aan haar vrijwilligers en de organisaties 
die zich met taal bezighouden doen dat voor hun vrijwilligers. Alleen de vrijwilligers van Wij 
Zijn Woerden vallen niet onder een organisatie en hebben geen professionele 
ondersteuning. Deze vrijwilligers richten zich op de niet professionele taken maar zijn met 
name bedoeld als aanvullend op de reguliere dienstverlening, het betreft een 
burgerinitiatief. Wel hebben zij hun eigen netwerk waarmee zij expertise verwerven. Zo zijn 
er contacten met Toptaal, docenten en een logopedist. 

 
  



3. Op vraag 7 wordt genoemd dat vrijwilligerswerk, sport en andere sociale activiteiten ook als 
waardevolle dagbesteding worden gezien (De Week programma’s) Wie gaat dit regelen en 
de statushouders hierin begeleiden?  

Vrijwilligerswerk, sport en andere sociale activiteiten worden zeker gezien als waardevolle 
dagbesteding en voor een deel is dit opgepakt door Ferm Werk en voor een ander deel geeft 
het burgerinitiatief “Wij Zijn Woerden” hier invulling aan. We zijn van mening dat dit nog 
beter kan. Met de ketenpartners binnen het domein “vrijetijdsbesteding” gaan we 
onderzoeken welke activiteiten we nog meer kunnen aanbieden. Overigens hebben 
statushouders enkele dagdelen per week nodig voor hun inburgering en zelfstudie. Bij 
andere statushouders is veel meer professionele hulpverlening of extra taalles nodig. 

 

4. Welke concrete acties maakt de gemeente om de intensiteit van taallessen voor iedere 
statushouder te verbeteren?  
De gemeente is samen met Ferm Werk in gesprek met Toptaal over het aanbieden van meer 
uren Nederlandse taal. Daarnaast organiseert de gemeente i.s.m. partners in het onderwijs 
een summerschool voor de kinderen van statushouders. Aanvullend op deze initiatieven 
blijft Wij Zijn Woerden taalondersteuning aanbieden en leveren de taalmaatjes een continu 
bijdrage aan de ontwikkeling van taal bij statushouders. 

 
Namens de fractie STERK Woerden  
Lotte Ruyten  



 

Coördinatie  

Integratie statushouders 

Wonen 

Groenwest 

Fermwerk 

VSGH 

Taakstelling realiseren 

Voldoende  (sociale) woningen  voor oude en 
nieuwe Woerdenarren 

Toewijzen van woningen aan nieuwe 
statushouders < 4 weken 

Projecten versnelling realiseren conform 
projectplanning 

Organiseren van voldoende doorhuisvesting 
voor de Stadspoort 

Werk en Inkomen 

Fermwerk 

VSGH 

WZW 

Service clubs 

Gemeente  (SHV) 

Focus op 100 statushouders 

< 6 maanden 50%  externe WEP 

< 2 jaar 60% betaald werk 

Alle statushouders binnen 4 weken via Ferm 
Werk methode aan de slag 

Matchingsoverleg 

Werkgeverscontacten 

Inkomen en uitgaven in balans 

Schuldhulpverrlening paraat voor  
noodgevallen 

Onderwijs 

Kinderopvang organisatie <4 jaar 

GGD/JGZ, RMC 

- EOA taalklas + 6 ; Ithaka  (ISK )+ 12 

Samenwerkingsverband POVO 

Taalmaatjes - UAF 

Taalaanbieders/ROC 

Jongeren  <18 jaar  binnen  12 maanden  
naar regulier onderwijs 

Jongeren  18 -27 zo mogelijk naar school  

100% slaagt voor inburgering < 3 jaar 

Iedere statushouder taalvaardig < 2 jaaro 

< 2 weken start een kind op een passende 
onderwijsvorm 

< 2 weken heeft de niveaubepaling 
inburgering plaatsgevonden 

< 4 weken kan gestart worden met 
inburgering 

Extra taal 18+ 

 

Gezondheids
zorg 

GGD 

Woerden Wijzer 

huisartsen, verloskundigen etc 

Jeugdzorg 

Maatschappelijk Werk 

Sleutelfiguren 

< 6 maanden zicht op zorg die nodig is 

bekendheid met gezondheidszorg  

Gezinnnen zijn <  4 weken bekend bij de 
GGD.(JGZ) 

 

Deskundigheidbevordering professionals en 
vrijwillig 

Organiseren van een goede infrastructuur 

Vormen van een expertteam binnen 
Woerden Wijzer 

Deelname aan het vaccinatieprogramma 

Vrijetijdsbesteding 

WZW 

Sportverenigingen 

Welzijn Woerden 

Bibliotheek 

Goede gezondheid 

Deelname aan de maatschappij 

Iedereen doet mee 

< 1 jaar aanbod organiseren wat past bij de 
interesse van de persoon 


