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Kennisnemen van: 
 

De integratie van statushouders in Woerden, de voortgang met betrekking tot het huisvesten van 
statushouders en de 4 versnellingsprojecten en overige onderwerpen rondom het thema statushouders. 

Inleiding: 
Via deze RIB wordt u geïnformeerd over een groot aantal onderwerpen m.b.t. statushouders. Voor de 
leesbaarheid is onderstaande inhoudsopgave opgesteld. 
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- Mauritshof 
- Snellerpoort Oost 
- De Bleek 1 
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3. Domeinaanpak statushouders 
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5. Uitwerking bestuursakkoord U16 
6. Huidige resultaten integratie 
7. Stand van zaken Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart 
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Kernboodschap: 

1. Versnellingsprojecten Woningbouw   
 

- Jan Steenstraat 
Het programma voor de Jan Steenstraat ziet er als volgt uit: minimaal 24 en maximaal 36 woningen 
realiseren waarvan 24 minimaal in de middeldure koop moeten worden gerealiseerd (€ 265.000,- - 
€ 315.000,-) of middeldure huur (€ 850,-). 
Het streven is om in het eerste kwartaal van 2018 de omgevingsvergunning te verlenen. Afhankelijk van de 
levertijden van de materialen kunnen we eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal starten met de bouw. 
De selectiecriteria zijn onder andere: snelheid, gasloos, beeldkwaliteit, en een minimale grondprijs. 
Daarnaast zijn een aantal wensen opgenomen te weten: nul op de meter, rolstoeltoegankelijk en een 



hogere grondprijs dan minimaal. 
 
Voor deze locatie is het bestemmingsplan vastgesteld door het college en het definitieve bestemmingsplan 
komt 26 oktober in de raad als hamerstuk. 
 

- Mauritshof 
Het programma van de Mauritshof betreft minimaal 20 en maximaal 24 woningen waarvan 8 betaalbare 
koop (200.000-265.000) en 12 goedkope koop (200.000). 
Het streven is om in het eerste kwartaal van 2018 een omgevingsvergunning te verlenen. Afhankelijk van 
de levertijden van de materialen kunnen we eind eerste kwartaal/begin tweede kwartaal starten met de 
bouw. De selectiecriteria zijn onder andere: snelheid, gasloos, beeldkwaliteit, en een minimale grondprijs. 
Daarnaast zijn een aantal wensen opgenomen te weten: nul op de meter, rolstoeltoegankelijk en een 
hogere grondprijs dan minimaal. 
 
Voor deze locatie is het bestemmingsplan vastgesteld door het college. Het definitieve bestemmingsplan 
komt  26 oktober als hamerstuk in de raad.  
 
Op deze locatie is vervuilde grond aangetroffen. De grond wordt echter bouwrijp opgeleverd en dat 
betekent dat de vervuiling zal worden afgegraven.  
 

- Snellerpoort-Oost 
Snellerpoort-Oost betreft een complexe locatie voor versnelling vanwege meerdere factoren. Het omleggen 
aanleggen van de verlengde Beneluxlaan (omleggen Steinhagenseweg), het bouwen langs het spoor i.v.m. 
veiligheid en geluid, het repareren van het bestemmingsplan aan de westzijde van deze kavel, het bouwen 
van een groot aantal gestapelde aardgasloze woningen en de daarbij benodigde maatregelen zoals 
warmteopslag en de financiële consequenties. 
 
Het omleggen van de weg is een voorwaarde voor realisatie van woningbouw op locatie Snellerpoort Oost 
(al dan niet versneld). Voorwaarde voor het omleggen van de weg is dat het juridisch planologisch past (wat 
nu niet het geval is omdat er destijds gedeeltelijk goedkeuring onthouden is aan het bestemmingsplan). Er 
is een WABO procedure in gang gezet die naar verwachting in november in werking zal treden. Daarna 
moet de weg fysiek worden omgelegd zodat het geluid in plaats van uit het zuiden (Steinhagenseweg) 
vanuit het noorden (verlengde Beneluxlaan) komt.  
 
In de versnellingsopgave gaan we uit van 100 woningen in de noordoost hoek waarvan 50 sociale 
huurwoningen. Enkele maanden geleden is met GroenWest afgestemd dat de ontwikkeling van deze 
woningen inclusief de sociale huurwoningen in de markt wordt gezet. De projectgroep Snellerpoort heeft 
hier alle voorbereidende werkzaamheden voor verricht en de selectiedocumenten zijn opgesteld. Echter 
heeft GroenWest op 13 september 2017 middels een brief aan het college alsnog aangegeven dat zij de 
ontwikkeling van de sociale huurwoningen op zich willen nemen. Het college is op dit verzoek ingegaan en 
momenteel onderzoekt GroenWest of zij de woningen in de noordrand (langs het spoor) of direct achter het 
Baken kan realiseren. GroenWest heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om beide locaties te 
onderzoeken en heeft hiervoor een architect ingeschakeld. In financiële zin is het ontwikkelen van 
huurwoningen op deze locatie complex vanwege de meerkosten langs het spoor (veiligheid en geluid), een 
parkeervoorziening en aardgasloos bouwen. Uit het laatste gesprek met GroenWest blijkt dat er creatieve 
oplossingen mogelijk zijn die momenteel worden uitgewerkt door de architect. Het  “losknippen” van de 
ontwikkeling van sociale huurwoningen kan de realisatie mogelijk versnellen maar hierin is de gemeente 
afhankelijk van de woningcorporatie en de snelheid waarmee vergunningen verleend worden. Eind oktober 
komt GroenWest met de uitwerking. Dit betekent dat gedurende deze periode het traject om de sociale 
huurwoningen in de markt te zetten on hold is gezet. 
 

- De Bleek 1 
In de afgelopen maanden zijn meerdere gesprekken gevoerd. De eigenaar van De Bleek 1 heeft een eerste 
ontwerp gemaakt voor het gehele perceel van De Bleek 1. Dit plan betreft niet alleen de circa 40 woningen 
sociale huur maar het gehele perceel van De Bleek 1. De eigenaar heeft aangegeven alleen te willen 
ontwikkelen als er zekerheid is dat het gehele perceel in aanmerking komt voor woningbouw, dus zowel de 
eerste fase die betrekking heeft op de versnelling, als de tweede fase die betrekking heeft op het 
resterende deel van het perceel. De bouwmogelijkheden van die tweede fase worden echter bepaald door 
de milieuzonering van andere bedrijven, waaronder De Bijenkorf en het perceel De Bleek 3. De eigenaar 
stelt dus condities aan de eerder voorgestelde knip in het plan. 
Inmiddels is een onderzoek naar de milieuzonering in het gebied uitgevoerd. Het is de bedoeling om de 
ontwikkeling in het stadhuisgebied integraal op te pakken. Hierbij worden onder andere ook het perceel De 



Bleek 3 en het gemeentelijk grondgebied achter het nieuwe stadhuis betrokken. Stedenbouwkundig hebben 
we de eigenaar van De Bleek 1 onder andere gevraagd rekening te houden met een toekomstige 
verbinding richting het terrein van de Bijenkorf, te onderzoeken of parkeren gezamenlijk met de andere 
eigenaren kan worden opgelost, geen dubbele wegenstructuur aan te leggen en de groenzone aan de 
randen van het perceel te handhaven zoals die momenteel aanwezig is. 
De mogelijkheid om op de locatie De Bleek 1 versnelde woningbouw te realiseren is sterk afhankelijk van 
de afweging die de eigenaar maakt inzake de financiële haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling. De 
gesprekken zijn erop gericht om daar snel duidelijkheid over te hebben zodat bij een positieve uitkomst ook 
gestart kan worden met de stedenbouwkundige uitwerking van de verschillende percelen in het 
stadhuisgebied 
 

2. Stadspoort     
Inmiddels wonen er ongeveer 10 maanden circa 50 statushouders in de Stadspoort. De meesten hebben 
een dagbesteding bij Ferm Werk, inburgering of op een externe werkervaringsplaats. Een enkeling heeft 
een vrijstelling en er zijn al een aantal statushouders verhuisd vanwege gezinshereniging. Enkele kamers 
zijn voor de tweede maal bewoond. Voor de zomervakantie is er onrust geweest i.v.m. ontevredenheid over 
de huisvesting en de hoogte van de uitkering. Er zijn gesprekken gevoerd met de gemeente m.b.v. tolken 
om de drijfveren achter de onvrede in kaart te brengen. Deze onvrede heeft te maken met verwachtingen, 
verschil in huisvesting per gemeente, onzekerheid over de gezinshereniging, traumaverwerking vanwege 
het jarenlange verblijf in een oorlogssituatie maar soms ook bepaald gedrag (bijvoorbeeld geen motivatie of 
concentratie) dat niet allen bij statushouders voorkomt. De werkweigering van een aantal personen heeft 
voor hen disciplinaire gevolgen gehad (korting op de uitkering) maar de afgelopen periode is er sprake van 
voldoende medewerking.  
 
Het is rustig op de locatie. Vanuit beheerder GroenWest, BOA, politie en de eigen afdeling veiligheid wordt 
aangegeven dat er nul meldingen zijn geweest vanaf december 2016 tot heden. Overigens waren er ook 
geen incidenten in de stad met andere statushouders.  
 
Het huisvesten van kinderen op deze locatie is niet toegestaan maar een zorgpunt. Dit is besproken in 
individuele gesprekken met de bewoners en GroenWest handhaaft hier op. Anderzijds is het begrijpelijk dat 
men na jaren gescheiden te hebben geleefd na gezinshereniging samen wil zijn. We sturen samen met 
GroenWest op en zo spoedig mogelijke huisvesting van gezinnen om reizen naar het AZC waar de 
gezinsherenigers zijn gehuisvest te minimaliseren. 
 
Wij huisvesten net als enkele andere gemeenten relatief veel jongere Eritreeërs. Eind 2016 is een gedegen 
rapportage uitgebracht over deze doelgroep die op een soortgelijke locatie is gehuisvest als in Woerden. 
Als vervolg hierop heeft het Kennisplatform Integratie en Samenleving een handreiking geschreven. Deze 
wordt u in de bijlage als achtergrondinformatie aangeboden. 
 
De locatie Stadspoort wordt gehuurd door GroenWest en zij hebben de subsidie aangevraagd bij het Rijk 
voor het huisvesten van meerdere statushouders op één locatie. Aan deze regeling is de voorwaarde 
verbonden dat de locatie vanaf datum aanvraag vijf jaar in stand blijft voor deze doelgroep. Het is wel 
geoorloofd na start huisvesting andere doelgroepen te huisvesten. Momenteel doet GroenWest onderzoek 
naar de mogelijkheden om ook niet statushouders hier te huisvesten. De subsidieaanvraag heeft 
GroenWest in augustus 2017 opnieuw verzonden. Dit betekent dat de locatie tot augustus 2022 in stand 
blijft als huisvesting voor met name of uitsluitend statushouders. Het ministerie heeft eerdere aanvragen 
niet gehonoreerd vanwege administratieve voorwaarden. 
 
Het gescheiden inzamelen van afval op deze locatie is een aandachtspunt. GroenWest besteedt hier de 
nodige aandacht aan en gaat o.a. met de bewoners van de Stadspoort naar de Gemeentewerf waar zij 
uitleg krijgen over de wijze van afvalinzameling in Woerden. 
 

3. Domeinaanpak statushouders 
Rond de zomer is de regie voor statushouders belegd bij de gemeente. In aansluiting daarop is 4 juli een 
bijeenkomst georganiseerd met veel partners vanuit de domeinen werk, inkomen, wonen, 
gezondheidszorg, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Zij bespraken met elkaar hoe we de nieuwe inwoners 
het beste kunnen integreren. Per domein hebben we met elkaar bepaald welk effect we beogen en 
vervolgens hebben we daar doelen aan gekoppeld. We hebben in kaart gebracht welke partners per 
domein nodig zijn om gezamenlijk de doelen te bereiken. In vervolgbijeenkomsten per domein werken we 
de doelen uit in activiteiten en is of wordt een opgaveteam benoemd. Zoals u kunt lezen, pakken we het 
aan volgens het opgave gestuurd werken. Op twee na zijn alle domeinteams bij elkaar geweest en werken 
we de activiteiten per domein uit.  



 
Met deze domeinaanpak organiseren we inzet vanuit een brede kring van betrokkenen. Dit maakt het 
eenvoudiger om doelen te bereiken. Bovendien wordt kennis uitgewisseld en blijkt het netwerken 
waardevol. Ook onze sleutelfiguur uit Syrië is bij deze bijeenkomsten betrokken en bij de uitwerking van 
bijvoorbeeld de voorlichting worden statushouders gevraagd zelf een rol in te vullen.  
 
Als voorbeeld een paar elementen uit domein inkomen 
 
Welk effect beogen we? 
Statushouders hebben de in- en uitgaven in balans. Dit in dezelfde mate als bij huidige inwoners van 
Woerden, omdat nooit 100% van de inwoners aan dit doel voldoet. Dit is wel het streven. 
 
Doelen 
We begeleiden statushouders naar financiële zelfredzaamheid; 
We voorkomen schulden bij statushouders; 
We maken statushouders wegwijs in de financiële wereld die voor hen van toepassing is. 
 
Inventarisatie van aandachtspunten 

 Preventie/uitleg/voorlichting; 

 Hoe omgaan met de geldstroom; 

 Uitleg over bijvoorbeeld uitkering/lening/overbrugging; 

 Huurschulden en hoe omgaan met doorstroom huisvesting bij huurschuld; 

 Administratieve zaken/brieven/toeslagen; 

 Melden financiële mutaties aan ketenpartners; 

 Familieverplichtingen of verplichtingen land van herkomst/angst-druk vanuit thuisland;; 

 Eigen risico en verzekeringen; 

 Web aankopen/op afbetaling; 

 Jeugd en hun kwetsbaarheid in relatie tot financiën; 

 Taal in relatie tot financiën; 

 Cash geld, pingedrag waardoor onvoldoende saldo voor vaste lasten. 
 
Activiteiten 
Preventie: 

 Voorlichting en folders in Arabisch of Tigrinya verkennen; 

 Organiseren van voorlichting door VSGH samen met sociaal raadslieden, team inkomen Ferm 
Werk, team schuldhulpverlening en statushouders; 

 Ruim tijd en daarmee aandacht in voor de psychische druk die statushouders ervaren; 

 Benut de “aan de slag bijeenkomsten” die er al zijn. Inzetten van een training omgaan met geld. 

 Herhaal de voorlichting omdat de materie complex is en afwijkt van financiële structuren en logica 
in land van herkomst. 

Huur: 

 Zet thuisbegeleiders in, financiële maatjes; 

 Betaal de vaste lasten door vanaf het moment dat statushouders worden gehuisvest.  

 Zorg voor begeleiding bij het overmaken van inrichtingsgeld bij vestiging van de statushouder in 
Woerden of betaal dit door; 

 
Partners 

 Sociaal Raadslieden 

 Team schuldhulpverlening Gemeente   
 Team inkomen Ferm Werk 

 Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart 
 Sleutelfiguur statushouders 

 
4. Nieuwe werkwijze statushouders 

Om meer grip te hebben op de integratie van statushouders is in de afgelopen maanden een nieuwe 
werkwijze ontwikkeld. Het bestaat uit een programma van 10 weken waarbij 32 uur per week wordt 
ingevuld door diverse ketenpartners. De statushouder tekent hiervoor een plan van aanpak waarin deze 32 
uur per week zijn uitgewerkt. In dit programma zijn de volgende onderdelen begrepen; maatschappelijke 
begeleiding, inburgering, huiswerkbegeleiding, assessment, taaltoets, start participatieverklaringstraject, 
diagnose en arbeidsmarktorëntatie in het Leer Ontwikkel Centrum (LOC) bij Ferm Werk en inzet van Wij 
Zijn Woerden op het gebied van vrijetijdsbesteding en kennismaking met de stad Woerden.  



 
We starten met deze nieuwe werkwijze per 1 november 2017 voor de nieuwe statushouders. Voor de 
bestaande groep onderzoeken we in hoeverre we hen alsnog deel kunnen laten nemen aan dit programma. 
Groot voordeel van deze aanpak is het wegnemen van de vrijblijvendheid om al dan niet te verschijnen bij 
de lessen van inburgering of afspraken in het kader van maatschappelijke begeleiding. Een ander voordeel 
is de samenwerking tussen de ketenpartners onderling waardoor inburgering, inzet LOC, maatschappelijke 
begeleiding en andere activiteiten beter op elkaar worden afgestemd. Tijdens deze periode van 10 weken 
komen ketenpartners gezamenlijk tot een goed beeld van de statushouder en kan een vervolgtraject 
worden bepaald. Deze aanpak versterkt de huidige methodiek voor statushouders van Ferm Werk. 
 
Om bovenstaande werkwijze succesvol te implementeren is het uitwisselen van gegevens cruciaal. 
Hiervoor zijn verwerkingsovereenkomsten opgesteld tussen de diverse partijen om de privacy van de 
statushouders te waarborgen. 
 
Tegelijkertijd starten we met het doorbetalen van de vaste lasten voor nieuwe statushouders. In het 
programma van 10 werken wordt een module opgenomen van 6 dagdelen specifiek gericht op financiën. 
Daarbij is aandacht voor de inkomsten, uitgaven, financiële systeem in Nederland, schulden, financiële 
begrippen en het oefenen met budgetteren. We noemen dit het zogenaamde “ All inclusive pakket”. Daar 
waar nodig vragen we ook huidige statushouders om hieraan deel te nemen. 
De nieuwe werkwijze zoals hierboven geschetst en het “ All inclusive pakket” sluit goed aan bij het 
Regeerakkoord 2017-2021 “ Vertrouwen in de toekomst”. Hierin wordt op het punt van migratie en integratie 
aangegeven dat gestreefd wordt naar een daar waar mogelijk eenvoudiger, activerend en ontzorgend 
systeem van sociale voorzieningen. Meer hierover in paragraaf 8. 
 

5. Uitwerking bestuursakkoord U16    
 
In april 2017 is  “De doorgaande lijn; Regionale Aanpak Ketenaanpak Asiel en Integratie” uitgerold. Dit 
betreft een samenwerking van de U16 gemeenten en is de uitwerking van het eerder gesloten 
bestuursakkoord.  
Een belangrijk aspect van deze aanpak is het starten van de integratie op de AZC locaties in de regio 
Utrecht. In de afgelopen maanden is een werkproces ontwikkeld waarbij de statushouder op de AZC locatie 
aan een assessment deelneemt, een intakegesprek voert samen met een medewerker van het COA en de 
gemeente en vervolgens een plan van aanpak op maat ondertekent. De eerste resultaten zijn 
veelbelovend. Veel kennis van de COA-medewerkers over de statushouder kan worden meegenomen in 
het plan van aanpak wat gemeenten in het vervolgtraject winst oplevert. Begin oktober zijn gesprekken 
gevoerd met de managers van alle uitvoerende organisaties (gemeentelijke sociale diensten en 
werkbedrijven) in U16 verband om deze werkwijze te implementeren in alle U16 gemeenten. 
 
In samenwerking met de GGD en adviesbureau Radar wordt onderzocht hoe medische gegevens vanuit 
het COA kunnen worden overgedragen naar de verschillende organisaties in de gemeente waar de 
statushouder wordt gehuisvest. Hiermee voorkomen we dat bijvoorbeeld WMO voorzieningen opnieuw 
moeten worden aangevraagd of huisartsen en maatschappelijk werk met een blanco dossier beginnen 
terwijl het COA veel van deze informatie beschikbaar heeft. De statushouder is weliswaar zelf 
verantwoordelijk voor overdracht van deze gegevens maar de huidige werkwijze levert in bijna alle gevallen 
verlies van gegevens op.  
 
Ook op de terreinen onderwijs, integratie en huisvesting werken we in U16 verband gezamenlijk aan 
oplossingen voor allerhande praktische knelpunten.  
 

6. Huidige resultaten integratie 
Ferm Werk is partner voor de integratie van statushouders naar werk/onderwijs/ondernemerschap. In deze 
paragraaf leest u de gemaakte prestatieafspraken en de realisatie daarvan met enkele aanvullende 
opmerkingen. 
 
Prestatieafspraken:  
“Van de groep van 100 statushouders heeft 50% binnen 6 maanden een externe werkervaringsplek” 
September 2017: 33,7% extern een werkervaringsplek, proefplaatsing, vrijwilligerswerk, parttime werk 
 
“Van de groep van 100 statushouders is 60% binnen 2 jaar uitgestroomd uit de uitkering” 
September 2017: 16% uitstroom uit de uitkering 

De groep van 100 statushouders is eind 2016 vastgesteld en bestaat uit circa 50 statushouders die op 
locatie Stadspoort wonen en 50 statushouders die al langer in gemeente Woerden wonen. Vanaf 2017 zijn 



er meer statushouders ingestroomd. Ferm Werk monitort op dit moment 177 statushouders t.o.v. 118 in het 
voorgaande kwartaal. Voor deze 177 statushouders worden 126 uitkeringen verstrekt. 
 
Op dit moment hebben 13 statushouders parttime inkomsten. De uitstroom van 16% bestaat uit 
statushouders die zijn gedetacheerd via Ferm Werk (en daarom geen uitkering meer ontvangen), bij een 
werkgever aan de slag zijn gegaan, richting onderwijs uitgestroomd of vanwege verhuizing. De 
werkervaringsplaatsen hebben tot doel uitstroom naar werk te genereren.  
 
Ook de activiteiten van Wij Zijn Woerden gaan door al waren In de zomervakantie de meeste docenten op 
vakantie, zodat er geen taallessen werden gegeven. Ook het gebouw van de Minkema was gesloten. De 
taalcoaches van Wij zijn Woerden gingen wel door. En tijdens de Summerschool kon WZW ook gebruik 
maken van de hal voor taallessen aan volwassenen. Daarmee bereikten zij een nieuwe doelgroep 
statushouders, die niet naar de Minkema kwamen. Tijdens de Woerdense vakantieweek hebben diverse 
statushouders deelgenomen aan activiteiten (fietstocht, kinderspelletjesdag e.d.) 
 

7. Stand van zaken Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart 
 
We kunnen constateren dat het door huisvesten van statushouders na gezinshereniging vanuit de 
stadspoort goed verloopt. De wachttijd voor een gezinswoning is kort.  
Het aantal gezinsherenigingsaanvragen dat is afgewezen ligt momenteel op 20 dossiers. In de meeste 
gevallen gaat het hier om statushouders uit Eritrea woonachtig in de Stadspoort. Het heeft te maken met 
het verschil in kwaliteit van de documentatie uit het land van herkomst. Indien er een afwijzing komt, dient 
VSGH een bezwaarschrift in of wij verwijzen door naar een advocaat.  
 
VSGH constateert dat veel statushouders snel in financiële problemen komen. VSGH voert gesprekken met 
de statushouders om de onderliggende problematiek in kaart te brengen. Zij treffen betalingsregelingen met 
instanties en indien nodig verwijzen ze cliënt door naar Schuldhulpverlening, WoerdenWijzer, Stadsteam 
Oudewater. VSGH houdt hierbij de regie. 

Ondanks het beeld dat bestaat in Nederland, dat de instroom van vluchtelingen in Nederland is afgenomen, 
kan geconcludeerd worden dat VSGH daar in haar dagelijks werk niets van merkt. 

Dit heeft onder andere te maken met de verdieping die de overheid en de gemeenten met betrekking tot de 
integratie van statushouders voorstelt. VSGH speelt een cruciale rol in dit proces op het gebied van wonen, 
werk, inkomen, onderwijs en gezondheidszorg. 

 
8. Lobby Wet Inburgering en recente ontwikkelingen 

Door een klein aantal gemeenten is i.s.m. de VNG een voorstel geschreven om de regie op de Wet 



Inburgering terug te brengen bij gemeenten. Tijdens het schrijven van deze RIB zijn de plannen 
bekendgemaakt die het beoogde kabinet Rutte III heeft m.b.t. statushouders. Kernpunten zijn meer hulp bij 
integratie en minder recht op voorzieningen vanuit de verzorgingsstaat. Het kabinet is voornemens om 
statushouders de eerste twee jaar in Nederland geen aanspraak te laten maken op zorgtoeslag, 
huurtoeslag en bijstand. Ze ontvangen voorzieningen als huisvesting en zorgverzekering en begeleiding bij 
het integratietraject voortaan in “ natura” van gemeenten. Daarnaast hebben ze recht op “ leefgeld”. 
Bovenstaande zal de kern zijn van het nieuwe integratiebeleid dat de coalitie zal presenteren in het 
regeerakkoord 2017-2021 “ Vertrouwen in de toekomst”. De regie op de inburgering gaat terug naar 
gemeenten al blijven de commerciële inburgeringsbureaus wel bestaan (Bron; De Volkskrant 6 oktober 
2017). 
 
Uit bovenstaande blijkt dat het kabinet de voorstellen m.b.t. de Wet Inburgering die door eerdergenoemde 
lobbygroep zijn uitgewerkt, heeft overgenomen in het nieuwe regeerakkoord. Hoe de overige aspecten 
worden uitgewerkt is nog niet bekend maar het is evident dat gemeenten een grotere rol krijgen in de 
uitvoering en sturing. 
  

9. Taakstelling 2018 
De taakstelling eerste half jaar 2018 is op 5 oktober bekend gemaakt in de Staatscourant. Hierover is 
onderstaand nieuwsbericht verstuurd:  
 

Gemeenten moeten in de 1e helft van 2018 13.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning 

(statushouders) aan woonruimte helpen. Dit staat in de nieuwe taakstelling huisvesting statushouders, die 

de Staatscourant vandaag heeft gepubliceerd. 

Ondanks de lagere asielinstroom is de taakstelling gelijk aan de prognose voor het eerste half jaar van 

2017. Dit komt doordat vreemdelingen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, 

sneller dan voorzien een status hebben gekregen. Deze statushouders wonen nog in een 

asielzoekerscentrum, in afwachting van woonruimte. De verwachting is dat vanaf de tweede helft van 2018 

het aantal te huisvesten statushouders weer verder zal afnemen, waardoor de verwachte taakstelling voor 

de 2e helft van 2018 op 8.000 wordt gesteld.  

Gemeenten hebben de wettelijke taak om woonruimte te regelen voor statushouders. Elk half jaar wordt op 

basis van een schatting van het aantal mensen dat een verblijfsvergunning zal krijgen vastgesteld hoeveel 

statushouders gemeenten onderdak moeten bieden. Daaruit volgt een taakstelling voor alle gemeenten 

afzonderlijk. Deze wordt gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. 
 
Voor Woerden komt de taakstelling op basis van voorgaande berichtgeving uit op 39 statushouders voor de 
eerste helft van 2018. Einde 2017 verwachten we af te sluiten met een voorsprong van circa 54 
statushouders. 
 

10. Overige onderwerpen 
 
Plankosten niet gerealiseerde opvanglocatie 
De opvanglocatie voor het COA aan de Bleek 1 is niet gerealiseerd maar daar zijn wel kosten voor 
gemaakt. Het COA heeft een beschikking afgegeven waarin wordt aangegeven dat een bedrag van  
€ 52.715,97 aan gemaakte kosten zal worden vergoed. Deze vergoeding is conform de ingediende 
kostenraming door de gemeente en zal in november 2017 worden uitgekeerd.  
 
Vliegende Start     
We werken mee aan “Een vliegende start” van stichting Turning Point. Dit betreft een documentaire waarin 
statushouders en professionals aan het woord komen over hun integratie. Doel van het project is van elkaar 
te leren en bruggen te slaan tussen statushouders, werkgevers, gemeenten en andere betrokkenen. De 
VNG heeft alle gemeenten gevraagd hieraan bij te dragen om zo ervaringen vanuit heel het land bij elkaar 
te brengen. Het eindproduct bestaat uit meerdere films rondom bepaalde thema’s om professionals 
maximaal toe te rusten. De documentaire zal ook landelijke aandacht krijgen. Oplevering medio november 
2017. 
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Inleiding 
Deze verkenning gaat over recente Eritrese statushouders: Eritrese vluchtel ingen 
die in Nederland een verbl i j fsvergunning hebben gekregen en zich in een 
Nederlandse gemeente hebben gevestigd. 

De afgelopen jaren was de inst room van vluchtel ingen hoog, met als piekjaar 
2015, waarin bijna 60.000 personen in Nederland asiel aanvroegen. 1 Onder hen 
bevonden zich veel vluchtel ingen uit Eritrea. 

Kennisp la t form Integratie & Samenleving krijgt signalen dat deze Eritreeërs 
be lemmer ingen ervaren bij het wegwi js worden en een plaats vinden in de 
Nederlandse samenleving. Daarnaast bezitten gemeenten en hulpverleners 
weinig kennis over deze groep, waardoor zij veel vragen hebben over hoe zij 
Eritreeërs kunnen ondersteunen bij hun integrat ieproces. Over het algemeen 
lijkt er een grote afstand te zijn tussen Nederland, de instituties en inwoners 
enerzi jds en Eritrese statushouders anderzi jds. 

Deze verkenning wil gemeenten en hulpverleners informeren over de leefsituatie 
van de Eritreeërs die zich recent in een gemeente hebben gevest igd. Het maakt 
inzichteli jk welke integratiekansen, en belemmer ingen, ze ervaren. En hoe 
gemeenten, instell ingen en burgers hun integratie kunnen bevorderen. De focus 
van deze verkenning ligt op Eritrese vluchtel ingen die sinds 2014 naar Nederland 
zijn gekomen. 

Leeswijzer 

We spraken met deskundigen die zicht hebben op Eritrea en Eritreeërs in 
Nederland. Aan de hand van (beperkt beschikbare) l iteratuur en de inzichten van 
deze deskundigen schetsen we eerst een beeld van de achtergrondkenmerken 
van Eritrese statushouders. Daarna laten we aan de hand van interviews met 
Eritrese statushouders zien welke integrat iekansen- en belemmer ingen zij 
(hebben) ervaren na het verkri jgen van hun verbl i j fsvergunning en vestiging in 
een gemeente. De conclusies en aanbevelingen kwamen mede tot stand op 
basis van de u i tkomsten van een bi jeenkomst over 'de toekomst van Eritrese 
vluchtel ingen in Nederland', 2 die Pharos en Kennisplat form Integratie S 
Samenleving organiseerden. 
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Kenmerken van recente Eritrese 
statushouders in Nederland 

Om zicht te krijgen op de kenmerken van de groep Eritreeërs 

die zich recent in Nederlandse gemeente heeft gevest igd, 

of die zich de komende ti jd zullen vest igen, hebben we 

beperkt beschikbare l iteratuur geraadpleegd en gesproken 

met deskundigen die zicht hebben op Eritrea en Eritreeërs in 

Neder land. 3 Hieronder beschri jven we onze bevindingen. We 

bespreken achtereenvolgens de aantal len, de samenstel l ing 

van de recente groep Eritreeërs naar geslacht en leefti jd, 

opleidingsniveau, gezondheid, f inanciële posit ie, Eritrese (zelf) 

organisat ies en enkele culturele kenmerken. 

Aantallen 
Momentee l wonen naar schat t ing 20.000 personen met een 

Eritrese achtergrond in Nederland. Het exacte aantal is moeil i jk 

te bepalen, omdat personen die in Eritrea geboren zijn voor de 

onafhankel i jkheid in 1993 off icieel in Ethiopië zijn geboren en 

vaak als Ethiopisch worden geregistreerd. In recent onderzoek 

wordt een onderscheid gemaakt naar drie golven in de ti jd, 

waarin Eritrese vluchtel ingen naar Nederland zijn gekomen, 

waarbi j word t aangetekend dat deze drie groepen vluchtel ingen 

elk hun eigen kenmerken hebben. 4 

Deze verkenning heeft betrekking op de recente groep Eritrese 

vluchtel ingen die in Nederland asiel heeft aangevraagd. In de 

periode 2014 tot en met 2016 zijn er 12.554 eerste asielverzoe

ken door Eritreeërs ingediend. Daarmee vormen de Eritreeërs, na 

de Syriërs, de tweede grootste groep recent aangekomen vluch¬

tel ingen. Omdat in ruim 9000 van de gevallen een verbl i j fsvergun

ning wordt toegekend aan Eritreeërs die asielaanvragen, is de 

groep Eritreeërs in Nederland al sterk gegroeid. 5 

Op dit m o m e n t is een groot deel van de Eritreeërs die asiel 

heeft aangevraagd, nog in a fwacht ing van een besluit. Ook in 

de komende periode zal het aantal Eritrese statushouders in 

Nederland daarom nog toenemen. 

Geslacht, leeftijd en burgerlijke staat 
Eritreeërs in Nederland met een verbl i j fsstatus vormen een heel 

jonge groep: zo'n dr iekwart is onder de 30 jaar. 6 Er zijn de afgelo¬

pen jaren meer mannen dan vrouwen naar Nederland gevlucht. 

Van de Eritreeërs die in 2014 en 2015 een asielverzoek hebben 

ingediend, is zeven op de t ien m a n . 7 

Het is onduidel i jk hoeveel recente Eritrese vluchtel ingen er 

precies al leenstaand, danwel in gezinsverband in Nederland zijn. 

Gezien de jonge leefti jd van de Eritreeërs zijn het vermoedel i jk 

veel al leenstaanden. 

Onder de 12.554 Eritrese vluchtel ingen die in de periode 2014¬

2016 naar Nederland kwamen, bevonden zich in totaal 2.538 

Al leenstaande Minderjar ige Vreemdel ingen (AMV'ers). Dit is 2 0 0 

van de totale groep. Deze jongeren, die hier zonder ouders of 

meerderjar ige famil ieleden zijn gekomen, staan to t de leefti jd 

van 18 jaar onder voogdi j van Nidos. Nidos probeert AMV's 

onder de 15 jaar te plaatsen bij pleeggezinnen; oudere jongeren 

wonen meestal onder begeleiding in een woongroep . 8 

Opleidingsniveau 
De geraadpleegde experts schatten het opleidingsniveau van 

recente Eritrese vluchtel ingen niet hoog in. Er komen veel jonge 

mensen, die hun opleiding nog niet hadden afgerond. Hun onder¬

wi jsachters tand is vaak versterkt doordat ze voor hun aankomst 

in Nederland enkele jaren in een v luchte l ingenkamp hebben 

doorgebracht of lang onderweg zijn geweest . 9 

In het World Development Report van de VN wordt per land 

het gemiddeld aantal opleidingsjaren aangegeven. Uit deze 

gegevens blijkt dat Eritrea laag scoort , met 4.1 jaren onderwi js . 

Ter vergeli jking: in Syrië gaat het om 12,3 jaar en in Afghanistan 

om 9.3 jaar 1 0 . In de Human Development Index wordt Eritrea 

gerekend als een land met een lage ontwikkel ing. Ruim 670 

van de Eritrese bevolking is geletterd. Zij zijn 'anders alfabeet', 

zij kennen het alfabet van het Tigrinya maar niet het Lati jnse 

alfabet. Een deel van deze groep, die ook de middelbare school 

heeft afgemaakt , is geschoold in het Engels en kent ook het 

Engelse alfabet. Hoe groot deze groep is, is niet duidelijk. Onder 

jongeren ligt het percentage geletterden wat hoger: 8 8 0 . 1 1 

De meest recente Eritrese s ta tushouders spreken weinig 

Engels, is de ervar ing van de geraadpleegde exper ts . Ook al 

word t in Eritrea het Engels onderwezen, in de prakt i jk bl i jkt dat 

men meesta l niet meer dan een paar woord jes spreekt. Het 

Tigr inya, de taal die door de meeste Eritreeërs word t gesproken, 

staat ver af van de Indo-Europese ta len, waardoor naar inschat¬

t ing van de deskundigen het extra last ig is om Neder lands te 
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leren. Door grote verschi l len tussen de onderw i j ssys temen en 

de arbe idsmark ten in Eritrea en Neder land is het bovendien 

moei l i jk o m een goed beeld te kr i jgen van het niveau van de 

Eritrese s ta tushouders . Dat Eritrese s ta tushouders vaak jonge 

mensen z i jn , word t door de deskundigen gezien als een kans. 

Jonge mensen leren sneller en er zijn meer mogel i jkheden om 

onderwi js te volgen en een Neder landse s tar tkwal i f i ca t ie te 

behalen dan voor oudere v luchte l ingen. 

Gezondheid 

gemeenschap in Nederland hoog is en dat diverse Eritrese (zelf) 

organisaties beïnvloed zijn door, of druk ervaren van, de Eritrese 

ambassade of YPFDJ (jongerenparti j van de Eritrese staatsparti j 

de PFDJ). Daarnaast blijkt uit het rapport dat de Eritrese ambas

sade de keuzes van in Nederland verblijvende Eritreeërs beïn

vloedt, bijvoorbeeld door het heffen van de zogenaamde 'disaspo-

ratax' (een bijdrage van 29è van het inkomen) als voorwaarde voor 

het leveren van consulaire d iensten. 1 5 Onderzoek naar de leefsi¬

tuatie van ruim 90 Eritrese jongvolwassenen in een geclusterde 

woonlocat ie laat een wat ander beeld zien: zij rapporteren in de 

De geraadpleegde experts schat ten in dat veel recente Eritrese 

vluchtel ingen kampen met psychosociale- en gezondheids¬

problemen ten gevolge van (de aanleiding voor) de vlucht. De 

vlucht naar Europa is gevaarli jk en heeft voor velen lang geduurd. 

Ti jdens de vlucht zijn veel vrouwen seksueel misbruikt , een 

onderwerp dat niet vaak besproken wordt , ook omdat men bang 

is voor s t igmat ise r ing . 1 2 Eritreeërs hebben volgens experts veel 

psychosocia le klachten, bi jvoorbeeld stress, piekeren, slapeloos¬

heid en nare dromen. Daarnaast lijken er ook problemen te zijn 

met alcoholgebruik. Het is belangri jk dat hierover met Eritreeërs 

het gesprek wordt aangegaan . 1 3 

Andere gezondheidskwest ies die zijn genoemd hebben betrek

king op de seksuele en reproductieve gezondheid. In de opvanglo-

caties is er veel vri jheid, ook onder jongeren op seksueel gebied, 

maar er is weinig kennis over geslachtsziektes en gezondheid. 

Met name jongeren zouden gebaat zijn bij gedegen seksuele 

voor l icht ing. 

Financiële positie 
Veel experts zien dat er in de groep recente Eritrese vluchtel in

gen sprake is van f inanciële problemen. Men heeft vaak grote 

schulden gemaakt om de vlucht te kunnen maken. Daarnaast 

verwacht de fami l ie vaak dat er geld word t teruggestuurd naar 

Eritrea, omda t zij ook grote bedragen hebben geïnvesteerd om 

iemand naar Europa te laten re izen. 1 4 Dit word t zeker door jonge 

vluchtel ingen ook als grote druk ervaren. Daarnaast zien experts 

een groot risico voor het ontstaan van schulden in Nederland. 

Men mist vaak budgetvaardigheden en men heeft geen kennis 

heeft van (de werkwi jze van) Nederlandse instanties, waarvan 

men wel afhankeli jk is. Zelfs met begeleiding van bi jvoorbeeld 

V luchte l ingenwerk zijn er risico's dat men contracten aangaat 

die men niet kan lezen of dat teveel uitgekeerde toeslagen 

worden teruggevorderd. 

Eritrese (zelf)organisaties in Nederland 
Er zijn in Nederland al langer zorgen over de invloed van het 

Eritrese regime op Eritreeërs die in Nederland zijn gevestigd. Uit 

recent onderzoek naar de netwerken van Eritrese (zelf)organisa-

ties in Nederland blijkt dat de organisatiegraad binnen de Eritrese 
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Verder lezen 

Deze verkenning geeft gemeenten een eerste, beknopt 

inzicht in de integrat iekansen en - belemmerin¬

gen van recente Eritrese statushouders, die zich in 

gemeenten hebben gevest igd. Eind 2016 zijn twee 

onderzoeksrapporten verschenen die de posit ie van 

(nieuwe) Eritreeërs in Nederland bel ichten. Overleven in 

Neder land 1 8 is een onderzoek naar het verloop van de 

inburgering en de integrat iebehoefte van jongvo lwas

sen s tatushouders die in een geclusterde woonvo rm 

verbli jven. De gemeente Ni jmegen investeert extra 

in de sociaal-maatschappel i jke integratie van deze 

90 jongeren. Het rapport brengt zowel de vragen en 

behoeften van de jongeren als de ervaringen met de 

geboden ondersteuning in beeld. Het onderzoek Niets 

is wat het l i jk t 1 9 brengt de netwerken van Eritrese 

organisat ies in Nederland in beeld en schetst de mate 

en aard van de (buitenlandse) aanstur ing van Eritrese 

organisat ies in Nederland door de Eritrese overheid. 

praktijk weinig te maken te hebben met de Eritrese autoriteiten in 

Nederland en lijken hiervoor ook niet (overmatig) bang te z i jn . 1 6 

Culturele kenmerken 
Er zijn veel culturele verschil len tussen Nederland en Eritrea die 

volgens de experts ook een ef fect kunnen hebben op de inte¬

grat iekansen van Eritrese statushouders. Ten eerste is er sprake 

van vrij t radit ionele genderrol len, die de part ic ipat ie van vrouwen 

kunnen belemmeren. Religie speelt een belangri jke rol in het 

leven van Eritreeërs en de inzet van religieuze rituelen wordt 

ervaren als een oplossing van (gezondheids)problemen. Dit bots t 

met de wijze waarop in Nederland bi jvoorbeeld gezondheidszorg 

is ingericht. Experts benadrukken dat religie een bron kan zijn 

van psychologische steun en kan helpen om 'op het rechte pad 

te blijven'. Belangrijk is wel dat er bruggen worden gebouwd naar 

Nederlandse instant ies. 1 7 

Volgens de experts is de afstand tussen Eritrese vluchtel ingen 

en de Nederlandse samenleving - de instanties, maar ook de 

inwoners - heel groot. Dat komt doordat Eritreeërs a fkomst ig zijn 

uit een land en cultuur die in niets lijkt op die in Nederland, maar 

ook omdat er in Nederland een hoge mate van zel f redzaamheid 

van burgers word t verwacht bij het organiseren van complexe 

zaken. Commun ica t ie met instanties is meestal schri f tel i jk en 

digitaal en er is sprake van een ingewikkelde sociale kaart. Als 

de persoonl i jke administrat ie en commun ica t ie met instanties 

niet op orde is, ontstaan snel problemen, bi jvoorbeeld f inancieel. 

De experts zien een kans voor integratie in de veerkracht van 

Eritreeërs die naar Nederland zijn gevlucht. Eritreeërs zijn t ro tse 

mensen, met ambi t ie en doorzet t ingsvermogen. Zij hebben een 

grote mot ivat ie om een leven op te bouwen en geld te verdienen. 

Slotsom 
Uit de l i teratuur en de kennis en visie van de geraadpleegde 

experts komt het beeld naar voren dat recente Eritrese status¬

houders in Neder land een ongunst ige u i tgangspos i t ie hebben 

als het gaat o m integrat ie en par t ic ipat ie in de Neder landse 

samenlev ing. In het hier volgende beschri jven we hoe het 

recent in gemeente gevest igde Eritrese v luchtel ingen in de 

prakt i jk vergaat. 
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Wegwi js worden in de 
gemeente 

Interviews met Eritrese statushouders 

Voor deze verkenning interviewden we 12 recente Eritrese 

statushouders. De interviews zijn goeddeels in het Tigrinya 

uitgevoerd door een 'cultural mediator', een ervaren intervie

wer met een Eritrese achtergrond. Twee interviews vonden 

plaats in het Engels. De geïnterviewden zijn geworven 

door 3 lokale afdelingen van Vluchtelingenwerk en uit het 

netwerk van de cultural mediator. 

We hebben zeven mannen en vijf vrouwen geïnterviewd. 

Twee van hen zijn jongvolwassenen (19 jaar), de overige 

respondenten zijn tussen 23 en 35 jaar. De responden

ten wonen in de randstad. Ze zijn in 2014 (4) of 2015 

(8) aangekomen in Nederland. Drie vrouweli jke respon

denten zijn met een klein kind naar Nederland gekomen, 

de overige 9 respondenten kwamen alleen. Acht van 

de twaal f respondenten hebben partners, kinderen en 

in één geval een moeder die zij naar Nederland zouden 

willen laten komen in het kader van gezinshereniging. 

Alle respondenten zijn bezig met een inburgeringstraject. 

In de praktijk betekent dat zij twee of drie dagdelen per 

week naar taalles gaan. Geen van de geïnterviewden 

heeft werk, twee doen vri jwil l igerswerk door op te treden 

als tolk voor Vluchtel ingenwerk of individuele Eritrese 

vluchtel ingen. In het land van herkomst hebben drie 

vrouweli jke respondenten weinig onderwi js genoten en 

verrichtten zij geen werk buitenshuis; twee respondenten 

zaten in militaire dienst, een werkte op het land, twee 

werkten in een winkel, een werkte als kapster en drie 

zaten nog op school in Eritrea. 

Statushouders worden - nadat zij een verbl i j fsvergunning 

hebben gekregen - gevest igd in een Nederlandse gemeente. Bij 

de vest iging en daaropvolgende periode, krijgen zij maatschap¬

pelijke begeleiding. Deze bestaat uit prakt ische hulp, onder 

andere bij het wegwi js worden in de gemeente, hulp bij de start 

van inburgering en het st imuleren van part ic ipat ie en integratie. 

In de interviews hebben wij aan Eritrese s tatushouders gevraagd 

naar hun woons i tuat ie en hoe zij hun weg vinden in de gemeente 

en welke ondersteuning zij hierbij krijgen. 

Wonen en woonomgeving 
Alle geïnterviewden zijn dankbaar dat zij in Nederland mogen 

verbli jven. Het is hier veilig, je kunt jezelf zijn en zeggen wat je 

wil t , in tegenstel l ing tot de si tuat ie in Eritrea die zij zijn ontvlucht. 

Ik vind het leuk, mensen zijn aardig, je kunt ze op straat de weg 

vragen of over de trein of de bus, je wordt goed geholpen. Ļ.] Ik 

voel me veilig. In Eritrea moest alles van de dictator, hier mag ik 

zelf bepalen wat ik kan doen ik kan hier meer nadenken over een 

toekomst dan in Eritrea. (Man, 19 jaar) 

De geïnterviewden zijn gevest igd in de randstad en wonen in een 

stad of stedeli jk (buiten)gebied. Alle respondenten die zelfstan

dig wonen (10) zijn heel blij met hun woning: het is fijn om een 

eigen plek te hebben. De twee respondenten die huisgenoten 

hebben, ervaren dit als heel onpret t ig. Zij geven aan dat het voelt 

alsof je geen pr ivéruimte hebt. 

Helaas woon ik samen met een andere persoon. Hij gaat waar

schijnlijk verhuizen, omdat zijn gezin naar Nederland komt. Ik 

raak helemaal gestrest dat ik opnieuw met een voor mij onbekend 

persoon moet gaan wonen. (Man, 23 jaar) 

Ik heb een huisgenoot. Ik vind het helemaal niet leuk dat ik met 

een vreemde persoon een woning moet delen. We hebben twee 

slaapkamers. Desondanks heb ik geen privacy. Het voelt altijd 

alsof je op je tenen moet lopen. (Man, 26 jaar) 

Drie vrouwen wonen samen met een kind, de overigen wonen 

alleen. Bijna alle geïnterviewden voelen zich eenzaam. In hun 

omgeving missen ze het contact met buren en landgenoten. In 

het volgende hoofdstuk gaan we hier dieper op in. Twee vrienden 

die zijn geïnterviewd, slapen om de beurt bij elkaar thuis o m niet 

alleen te hoeven zijn. 

De geïnterviewden die in een stad wonen zijn (zeer) tevreden over 

de woonomgeving. In de stad wonen veel verschil lende mensen, 
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waaronder ook landgenoten. Dat vindt men fijn. Daarnaast biedt 

de stad veel voorzieningen en de mogeli jkheid om erop uit te gaan. 

Ik ben heel blij dat ik in een stad woon met veel verschillende 

mensen. In een kleine stad of dorp, zou ik er ongelukkig zijn en me 

opgesloten voelen. (Man, 30 jaar) 

Ik vind het leuk in Amsterdam, hier wonen allemaal verschillende 

mensen, het is wel makkelijk om hier werk te vinden. En er wonen 

veel Eritrese mensen, dat is belangrijk, want die kunnen me ook 

helpen met een baan. (Man, 19 jaar) 

Ik vind het fijn om hier te wonen, omdat de Eritrese kerk hier is. 

(Man2, 19 jaar) 

De respondenten die buiten de stad wonen, zijn minder tevreden: 

Zij vinden de woonomgev ing saai en vertellen dat zij ver moeten 

reizen naar voorzieningen, zoals de taal les, de kerk of winkels, 

maar ook dat zij op afs tand wonen van landgenoten. 

Het is best rustig hier. Ik zou best centraler willen wonen. (Vrouw, 

27 jaar) 

Ik zou liever in een grotere stad willen wonen, waar ik gemakkelijk 

naar de kerk kan gaan. (Vrouw, 28 jaar) 

Begeleiding 
De geïnterviewden spreken nog geen Nederlands en slechts 

twee van hen kunnen zich redden in het Engels. Men is daarom 

sterk afhankeli jk van hulp. 

Een vluchteling is altijd afhankelijk van anderen. (Vrouw, 28 jaar) 

In de prakti jk krijgen de geïnterviewden vooral hulp van 

Vluchtel ingenWerk. 

Als ik vragen heb, maak ik een afspraak met VluchtelingenWerk en 

laat het door hen regelen. Als ik het zelf zou moeten regelen, dan 

zou het helemaal mis gaan. (Man, 30 jaar) 

Als ik brieven van instanties krijg, ga ik naar VluchtelingenWerk. 

(Man, 26 jaar) 

Daarnaast krijgen sommigen hulp van Eritreeërs (die al langer 

in Nederland verbli jven) en maatschappel i jke organisat ies, zoals 

een kerk, die een laagdrempel ig inloopspreekuur heeft voor 

n ieuwkomers in de wijk. 

De geïnterviewden vinden het ontzet tend lastig om een beeld te 

krijgen van de (gemeentel i jke) instant ies en de zaken die geregeld 

moeten worden met betrekking to t huisvest ing, het aanvra¬

gen van een uitkering, toeslagen, het starten van een proce¬

dure to t gezinshereniging, toegang to t de gezondheidzorg, etc. 

Rechtstreeks communiceren is met instanties is niet mogel i jk 

vanwege de taalbarrière. Er ontstaan gemakkel i jk misverstan¬

den doordat contacten alti jd via derden moeten verlopen en 

een aantal geïnterviewden heeft het idee dat instanties (voor) 

oordelen hebben over Eritreeërs. Ze voelen zich machte loos 

omda t zij door de taalbarr ière deze vooroordelen niet kunnen 

weerspreken of uit de weg kunnen ruimen. Zij maken daarbij een 

vergeli jking met Syrische statushouders, die met het Arabisch 

dat zij spreken, bij instant ies wél worden begrepen. 

Door de taalbarrière missen we belangrijke informatie. Voor 

Syriërs is alles makkelijker, omdat er overal mensen worden 

ingezet die Arabisch spreken. Ik vraag me af waarom niemand 

echt goed naar onze behoeftes luistert. (Man, 23 jaar) 

Ik heb geen moeite hier mijn weg te vinden, maar voor een 

Eritreeër ben ik een uitzondering. Verschillende mensen en 

instanties gaan met mij anders om dan met de meeste Eritrese 

vluchtelingen, omdat ik goed Engels spreek. Ik weet dat ik een 

bofkont ben. (Man, 35 jaar) 

De respondenten vinden de Nederlandse bureaucrat ie ingewik¬

keld en zijn hier niet in thuis. Als voor l icht ing en hulp uitbl i jven, 

dan lukt het niet o m noodzakel i jke zaken te regelen. 

De eerste maanden heb ik het heel moeilijk gehad. Ik wist niet dat 

ik zorg- en huurtoeslag moet aanvragen. Daardoor stapelden mijn 

schulden zich op. Ik heb met mijn zoontje hongergeleden. Het was 

zo erg dat we soms zonder eten gingen slapen. Gelukkig heb ik 

Eritreeërs leren kennen die me meenamen naar het inloopspreek¬

uur. Daar voelde ik me voor het eerst gehoord. (Vrouw2, 26 jaar) 

Daarbij werkt belemmerend dat Eritreeërs naar eigen zeggen, 

afwachtend zijn, en niet snel hun behoefte aan hulp of ondersteu¬

ning kenbaar zullen of kunnen maken. Ook hier maken diverse 

respondenten vergelijkingen met andere vluchtelingen in Nederland. 

Ik ben hier vrij, maar ik blijf denk ik altijd benadeeld. Hoe kan ik me 

hier thuis voelen terwijl ik zie dat Syrische vluchtelingen een voor¬

keursbehandeling krijgen. Wij Eritreeërs hebben te veel respect 

voor de autoriteiten, omdat we het niet anders kennen. Wij zijn 

onderdanig en beleefd. Syriërs zijn veeleisend. En ze krijgen vaak 

wat ze vragen, terwijl wij door de instanties als kleine kinderen 

worden weggezet. (Man, 28 jaar) 
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Wij Eritreeërs moeten proberen minder verlegen te zijn en ook 

niet te bescheiden. Als ons gevraagd wordt welke kwaliteiten 

wij hebben, dan zeggen we dat we die niet hebben. Zo zijn wij 

opgevoed. Het is moeilijk om los te komen van je opvoeding. 

(Vrouw, 27 jaar) 

Je kan alles doen nu je in Nederland bent, je moet hard werken, 

goed contact met mensen hebben. Probeer alles uit je eigen land 

te vergeten en bouw je leven opnieuw op. Kijk naar je toekomst 

niet naar vroeger. Ik ken veel mensen waarvan hun vrienden op 

zee zijn doodgegaan, sommige mensen hebben veel problemen, 

vermiste familie, zij denken niet aan om Nederlands te leren, zij 

zijn bezig met hun problemen, of ze zijn te oud om Nederlands te 

leren, maar pas als je Nederlands leert, kun je een baan vinden. 

Probeer het wel te doen, ook als je oud bent, gewoon beginnen. 

Voor mij was het ook lastig maar nu ben ik gelukkig. Je moet hard 

werken zelf want je hebt een diploma en werkervaring nodig hier, 

maar dan zijn er wel veel mogelijkheden. (Man, 19 jaar) 

De geïnterviewden zien verschi l lende oplossingen waardoor zij 

op termi jn - meer zel f redzaam kunnen worden. 

Allereerst vertellen de geïnterviewden dat zij behoefte aan voor¬

lichting en ondersteuning in de eigen taal. Men wil in de eigen 

taal informat ie krijgen over zaken die van belang zijn bij het 

wegwi js worden en integreren in Nederland. Van personen die 

deze voor l icht ing in de eigen taal geven, verwachten zij dat deze 

ook zullen funct ioneren als een soort culturele 'go-between', die 

kan bijdragen aan het vergroten van de kennis van Nederlandse 

professionals en vri jwil l igers met betrekking to t Eritreeërs. 

Het zou beter zijn als we voorlichting in onze eigen taal krijgen 

aangeboden. Ik kom veel onbegrip en minachting bij instan¬

ties tegen. Jullie zouden jullie mensen ook moeten scholen en 

betrouwbare informatie moeten geven over verschillende vluch-

telingengroepen. Iedere vluchteling heeft veel leed gezien en 

ervaren. Ik ben in Libië vijf maanden in gevangenis geweest. Į...1. 

Op de boot richting Europa zijn veel mensen verdronken. Dat alles 

en nog veel meer zouden instanties moeten weten om ons te 

begrijpen en ons te helpen integreren. Wij willen geen medelijden, 

wij vragen begrip voor de situatie waarin wij ons bevinden. (Man, 

23 jaar) 

De gemeente en Vluchtelingenwerk vergeet dat wij mensen zijn. 

Ze behandelen ons vaak als een nummer. Ze tonen geen respect 

voor ons. We worden vaak gekleineerd. Volgens mij zou het beter 

werken als Eritrese professionals worden ingezet om ons te 

helpen. Zij kunnen een brug bouwen tussen verschillende instan

ties en Eritrese vluchtelingen (Vrouw2, 26 jaar) 

Diverse respondenten zouden daarnaast wil len dat er méér 

hulp en ondersteuning beschikbaar komt voor n ieuwkomers , 

zodat zaken waarmee alle n ieuwkomers te maken kri jgen, 

geregeld worden. 

Iedereen die in een gemeente gaat wonen, zou automatisch bij 

een huisarts en een tandarts moeten worden ingeschreven. Dan 

ontstaan minder problemen. Het voelt alsof iemand die niet kan 

zwemmen in het water wordt gegooid. (Vrouw2, 26 jaar) 

Tot slot is door een aantal respondenten genoemd dat 

Eritreeërs zelf moeten veranderen en zich assert iever en zelf

redzamer moeten opstel len. 
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Het dagel i jks leven 

Hoe ziet het dageli jks leven van de geïnterviewden eruit? Welke 

stappen ondernemen zij om een leven in Nederland op te 

bouwen? En met wie hebben zij contacten? 

Zorgen om gezinsleden 
Acht van de twaal f geïnterviewden wil len een partner en/o f 

kinderen naar Nederland halen en zijn hier mee bezig. Het feit 

dat geliefden elders zijn  in onveil ige omstand igheden  en dat 

ze geen invloed kunnen uitoefenen op het proces van gezinsher

eniging, maakt dat deze geïnterviewden met weinig anders bezig 

kunnen zijn. 

Ik heb geprobeerd mijn zoon van 10 naar Nederland te halen. Hij 

verblijft in een vluchtelingenkamp in Ethiopië en hij heeft daar 

geen begeleiding. Į...J. Ik ga twee keer drie uur naar school, ik kan 

niets doen. Ik heb het gevoel dat ik gek word door de zorgen om 

mijn zoon. Į...J. Ik heb om gezinshereniging gevraagd, maar het 

is nog niet gelukt. Į...J. Ik ben van mijn gezin gescheiden. Tot nu 

toe heb ik gevochten, langzaam verlies ik mijn vechtlust en mijn 

levensmoed. (Vrouw, 28 jaar) 

Zorgen om fami l ie elders beïnvloeden de (mentale) gezond¬

heid. Gezinshereniging wordt gezien als voorwaarde om een 

volwaardig bestaan in Nederland op te bouwen. Totdat aan deze 

volwaarde is voldaan, staan andere activi teiten op een laag pitje. 

Het leren van de Nederlandse taal: wel theorie, geen 
praktijk 
De geïnterviewden vertellen dat zij bezig zijn met een inburge

r ingscursus. De cursus is over het algemeen 2 of 3 dagdelen 

per week, telkens 3 uur. Sommigen zijn net begonnen, maar in 

het algemeen lijken de vorderingen to t nu toe mager. De meeste 

geïnterviewden spreken niet of nauweli jks Engels. Dit maakt het 

nog lastiger om Nederlands te leren. Maar het belangri jkste euvel 

is t och wel dat men in de prakti jk niet oefent met de Nederlandse 

taal . De geïnterviewden verwachten dat zij het Nederlands door 

enkel het volgen van inburgeringslessen niet voldoende onder de 

knie zullen krijgen. 

Je leert de theorie op school, maar als je geen praktijkervaring 

hebt, dan leer je de taal en de cultuur niet. (Vrouw, 26 jaar) 

Je kunt niet Nederlands praten als je alleen maar elke dag naar taalles 

gaat. Je moet met Nederlandse mensen praten. (Man2, 19 jaar) 

De geïnterviewden zijn er sterk van doordrongen dat het van 

belang is om goed Nederlands te spreken, wil men succesvol 

een leven kunnen opbouwen. 

Ik wil contact met Nederlanders. Dat kan ik alleen bereiken als 

ik werk. Zonder praktijkervaring met Nederlanders zullen ze altijd 

vreemde wezens voor ons blijven. (Man, 23 jaar) 

Het is belangrijk om de Nederlandse taal te leren. Zonder taal ben 

je 'stom en doof'. Als je de inheemse taal spreekt, gaat de rest 

vanzelf. (Man, 28 jaar) 

Verveling en eenzaamheid 
De geïnterviewden hebben  buiten de inburgeringslessen die 

zij volgen  over het algemeen geen andere dagbesteding, met 

uitzondering van twee respondenten die op vri jwil l ige basis in 

samenwerk ing met Vluchtel ingenWerk landgenoten helpen. 

Ik heb taalles, 3 keer 3 uur per week. Į...J In mijn vrije tijd kijk ik veel 

tv, omdat ik niet weet wat ik anders zou moeten doen. Ik verveel 

me. (Man, 26 jaar) 

De meeste geïnterviewden hebben contact met landgenoten. 

Een aantal bezoekt een kerk, waar men landgenoten t reft . 

Ik leef naar het weekend toe. Dan kan ik naar de Eritrese ortho

doxe kerk. (Man, 23 jaar) 

De contacten met landgenoten zijn een belangri jke bron van 

onderl inge steun, zeker gezien het gebrek aan andere (sociale) 

verbanden (zie hieronder). 

Ik heb een vriendin die naast mij woont, zij komt ook uit Eritrea, we 

zitten samen op school. We helpen elkaar. Verder heb ik niet veel 

mensen. (Man, 19 jaar) 

Mijn enige vertrouwenspersoon is mijn vriend T. We kennen elkaar 

al uit Asmara, en zijn elkaar hier in Nederland tegengekomen. 

Gelukkig wonen we dicht bij elkaar. (Man, 35 jaar) 

Voor onderl inge steun is het fijn als er landgenoten in de eigen 

woonomgev ing aanwezig zijn. 

Ik ben vooral blij dat hier in de omgeving veel Eritreeërs wonen. 

Anders zou ik het niet hebben gered. Verwacht niet dat je wordt 
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geholpen door Vluchtelingenwerk of de gemeente. Probeer 

Eritreeërs te leren kennen die jou kunnen helpen. (Vrouw, 29 jaar) 

Alle respondenten vertellen dat zij geen, of heel weinig contact 

hebben met Nederlanders, terwi j l zij dit heel graag zouden 

wi l len. Het feit dat de respondenten nog geen of weinig 

Nederlands spreken, staat het contact in de weg, maar men 

vindt Nederlanders ook afstandel i jk en het lijkt alsof zij weinig 

t i jd hebben voor bi jvoorbeeld hun buren. 

Ik heb goed contact met mijn buren. Ze komen soms bij mij over 

de vloer. Ik ben nooit bij hen thuis geweest. Nederlanders zijn 

heel afstandelijk. Het is moeilijk om contact met ze te maken. 

(Man, 35 jaar) 

Contact met Neder landers is belangri jk om onderdeel te 

kunnen worden van de samenlev ing. De geïnterv iewden wi l len 

graag contac t o m in de prakt i jk de Neder landse taal onder de 

knie te kri jgen. 

Alle buren werken. We hebben geen contact met elkaar. Ze groeten 

altijd zonder te praten. Verder heb ik geen contacten. Iedereen 

die ik in het AZC heb leren kennen, woont ver weg. [...]. Ik zou het 

leuk vinden om in een druk bezocht café te werken, zodat ik door 

contact met gasten de taal sneller ga leren. Zo zou ik ook langza¬

merhand mijn angst en schuwheid de baas worden. (Man, 26 jaar) 

Ook hier constateren de geïnterv iewden dat zij - in de inburge-

r ingslessen - in theor ie horen hoe het er in Neder land toegaat , 

maar dat zij hiervan zelf in de prakt i jk nog geen onderdeel zijn. 

Ik zou graag willen dat VluchtelingenWerk of de gemeente ons 

aan het begin helpt om met Nederlands contact te maken. Dat 

zou ons helpen om de taal te leren en een netwerk op te bouwen. 

We leren over Nederlandse normen en waarden, zonder direct 

in aanraking te komen met Nederlandse mensen en dat is heel 

jammer. (Man, 26 jaar) 

Ik zou graag met Nederlanders contact willen. Wij horen van 

andere Eritreeërs hoe Nederlanders zijn en hoe ze denken. Maar 

Ik wil het zelf kunnen beoordelen en deel uitmaken van de maat¬

schappij. (Vrouw, 26 jaar) 

Financiële zelfredzaamheid 
De geïnterviewden vertellen dat zij met de bi jstandsuitker ing die 

zij van de gemeente ontvangen niet, of nauweli jks u i tkomen. 

De meesten vertellen dat zij minder activi teiten en contacten 

bui tenshuis hebben dan zij zouden wil len, door geldgebrek. 

Als ik soms een beetje geld heb, ga ik in het weekend naar mijn 

vriendinnen in Rotterdam. Zondags probeer ik naar de kerk te 

gaan. Maar ik ben twee maanden niet geweest, omdat ik de reis¬

kosten niet kon betalen. (Vrouw, 26 jaar) 

Geldzorgen kunnen ook een bron van schaamte zijn, die contac

ten bui tenshuis in de weg staan. 

Zonder geld kun je niets doen. Ik heb ook geen zin om met mijn 

landgenoten af te spreken. Ik wil niet dat ze zien dat mijn situatie 

verslechtert. Iedereen heeft zijn eigen problemen. (Vrouw2, 26 jaar) 

Uit de interviews blijkt dat een flink deel van de geïnterviewden 

regelmat ig geld naar achtergebleven famil ieleden stuurt . Dit kan 

deels verklaren waarom men met de uitkering niet uit komt. 

Ik heb niet voldoende geld. Ik moet ook nog regelmatig geld naar 

mijn zoon sturen. (Vrouw, 28 jaar) 

Ik vind het financieel soms heel moeilijk, omdat je je niets 

extra's kunt veroorloven. Ik stuur ook regelmatig geld naar mijn 

gezin. (Man , 35 jaar) 

De meeste respondenten zien een betaalde baan als oplossing 

voor geldproblemen. Niet alleen omda t werkenden meer geld te 

besteden hebben dan bi js tandsgerecht igden, maar ook omda t 

men graag wil werken en een steent je wi l bi jdragen aan de 

Nederlandse samenleving. 

Ik wil niet ondankbaar overkomen, maar met de uitkering kan ik 

alleen slapen en eten, voor andere dingen blijft geen geld over. Ik 

vraag ook niet om meer geld, maar om werk, zodat ik mijn eigen¬

waarde kan terugkrijgen. (Man, 26 jaar) 

Ambities 
welke ambi t ies hebben de geïnterviewden voor de toekomst en 

denken zij dat zij deze kunnen realiseren? 

w e noemden al dat de meerderheid bezig is met gezinshereni¬

ging. Daarnaast wi l men graag snel aan het werk om geld te 

verdienen en om - zoals op dit m o m e n t het geval is - niet langer 

afhankel i jk te zijn van hulp en ondersteuning. 

Ik wil niet afhankelijk zijn van een uitkering. Ik voel me net een 

invalide bedelaar. Ik wil werken en mijn eigen geld verdienen. Mijn 

waardigheid krijg ik pas terug als ik mijn eigen geld verdien. Ik heb 

door mijn verleden veel stress en hier raak ik nog meer van in de 

stress. Rijkdom is niet afhankelijk van geld. Rijkdom betekent voor 

mij fysieke en mentale gezondheid. Als je alles cadeau krijgt, word 
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je niet blij. Als volwassen mens krijg je pas voldoening als je je 

eigen geld verdient. (Man, 23 jaar) 

Van de twaal f geïnterviewden zijn twee jonge mannen betrekke¬

lijk opt imist isch gestemd over hun toekomst ig perspectief op de 

arbeidsmarkt. Zij volgen inburgeringslessen op een ROC, waar zij 

na het behalen van het inburgeringsexamen, willen instromen in 

een beroepsopleiding. Een vrouweli jke respondent zegt nog niet 

op de hoogte te zijn van de mogeli jkheden, maar hoopt dat zij in 

de praktijkervaring mag opdoen, om de kans op werk te vergroten. 

Ik wil een korte opleiding als kapster of als schoonheidsspecia¬

liste gaan volgen om te kunnen werken. In andere landen mag je 

eerst praktijkervaring opdoen en dan gaan werken. Hopelijk is dat 

ook hier mogelijk. Ik hoor van mensen die hier al langer zijn, dat 

het onmogelijk is om betaald werk te vinden. (Vrouw2, 26 jaar) 

De overige geïnterviewden hebben veel minder duideli jke plannen 

om hun ambi t ie o m snel te gaan werken, te realiseren. 
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Conclus ies en aanbevel ingen 

Deze verkenning geeft gemeenten en hulpverleners in format ie 

over de achtergrond en leefsituatie van Eritrese s tatushouders 

die zich recent in gemeenten hebben gevest igd. Doel hiervan is 

om inzichteli jk te maken welke integratiekansen - en belemme¬

ringen Eritrese statushouders ervaren en welke rol gemeenten, 

instell ingen en burgers kunnen spelen bij het bevorderen van 

de integratie van deze groep. De focus van deze verkenning ligt 

op Eritrese vluchtel ingen die sinds 2014 naar Nederland zijn 

gekomen. 

Tussen 2014 en 2016 hebben 12.554 Eritreeërs een eerste asiel¬

verzoek ingediend. Verreweg de meeste van hen krijgen een 

verbl i j fsvergunning en door gezinshereniging zal de komende 

jaren het aantal Eritrese s tatushouders toenemen. 

Eritreeërs in Nederland met een verbl i j fsstatus vormen een heel 

jonge groep: zo'n dr iekwart is onder de 30 jaar. Er zijn de afgelo¬

pen jaren meer mannen dan vrouwen naar Nederland gevlucht. 

Van de Eritreeërs die in 2014 en 2015 een asielverzoek hebben 

ingediend, is zeven op de t ien man. 

Het overgrote deel is laagopgeleid en velen hebben geen afge¬

ronde opleiding. Hoewel in Eritrea op school Engels word t onder

wezen, spreken de meeste vluchtel ingen geen Engels. Volgens 

experts kampen ze met psychosocia le- en gezondheidsproble¬

men ten gevolge van (de aanleiding voor) de vlucht. Zij ervaren 

veel psychosocia le klachten, bi jvoorbeeld stress, piekeren, slape

loosheid en nare dromen, die hen in het dageli jks leven hinderen. 

Veel recente Eritrese s tatushouders kampen met f inanciële 

problemen: men heeft vaak grote schulden gemaakt voor de 

vlucht en famil ieleden verwachten dat er geld wordt gestuurd. 

Daarnaast zijn er grote risico's op het oplopen van schulden in 

Nederland, door onbekendheid met de werkwi jze van Nederlandse 

instant ies en het ontbreken van budgetvaardigheden. 

De organisat iegraad binnen de Eritrese gemeenschap is hoog. 

Uit recent onderzoek blijkt dat diverse Eritrese (zelf)organisat ies 

beïnvloed worden door of druk ervaren van de Eritrese ambas¬

sade of de ( jongeren)part i j van de Eritrese staatspart i j . Over 

de mate waar in individuele Eritreeërs te maken hebben met de 

ongewenste beïnvloeding die zij ju ist wi lden ontv luchten, lopen 

de onderzoeksresul taten uiteen. 

Daarnaast bestaan er grote culturele verschil len tussen 

Nederland en Eritrea. Deze hebben ef fect op de integratiekansen 

van Eritrese statushouders. 

We interviewden 12 Eritrese vluchtel ingen die zich recent in een 

gemeente hebben gevest igd. Daardoor kregen we een beeld van 

de wijze waarop men in Nederland wegwi js wordt (gemaakt) en 

met welke ui tdagingen Eritrese statushouders te maken krijgen. 

De geïnterviewden zijn dankbaar dat zij in Nederland mogen 

verbli jven en voelen zich hier veilig. Ze zijn vooral tevreden over 

hun woonomgev ing als er voldoende voorzieningen en landge¬

noten in de buurt zi jn. 

De mensen die wij hebben geïnterviewd spreken nog geen 

Nederlands en slechts in enkele gevallen Engels. Dit maakt hen 

zeer afhankeli jk van hulp. Ze krijgen maatschappel i jke begelei¬

ding van Vluchte l ingenwerk; sommigen krijgen daarnaast hulp 

van een kerk of landgenoten die al langer in Nederland verblij¬

ven. De meeste geïnterviewden hebben echter (veel) meer hulp 

en ondersteuning nodig dan zij op dit momen t krijgen. Dat komt 

mede omdat de systemen in Nederland ver af staan van wat zij 

van huis uit gewend zijn. De geïnterviewden zijn zeer gefrus¬

treerd over het feit dat ze alti jd anderen nodig hebben om met 

instant ies te communiceren en zaken te regelen. Ze hebben het 

idee dat Nederlandse gemeenten en instant ies niet afweten van 

Eritrea en Eritreeërs, waardoor er gemakkel i jk misverstanden 

ontstaan en men zich niet begrepen en geholpen voelt. 

Het dageli jks leven van de meeste geïnterviewden staat in het 

teken van zorgen om achtergebleven fami l ie leden. Men wil de 

fami l ie leden naar Nederland laten komen, maar to t op heden 

lukt dit niet. Ook hierdoor is het lastig om te focussen op het 

opbouwen van een nieuw leven. 

Alle geïnterviewden zijn bezig met de verpl ichte inburgering. In 

de prakti jk betekent dit dat ze twee- of dr iemaal per week drie 

uur taa londerwi js kri jgen. Hoewel sommigen net zijn begonnen, 

lijken de vorderingen to t nu toe beperkt. Niemand verwacht dat 

ze louter op basis van de lessen Nederlands leren spreken. De 

prakti jk ontbreekt: de geïnterviewden komen niet of te weinig in 

si tuat ies waarin zij het Nederlands kunnen oefenen. 
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Op een enkeling na hebben de geïnterviewden geen andere 

dagbesteding dan de inburgeringslessen. Ze gaan zich vervelen 

en voelen zich eenzaam. Er is nauwel i jks sprake van contact 

met 'gewone' Nederlanders. De mensen die we spraken, ervaren 

dit als het grootste obstakel om hier succesvol een leven op te 

bouwen. Maar naast het probleem dat ze de taal niet goed leren, 

weten ze ook niet hoe het er hier aan toegaat, wa t bi jvoorbeeld 

de Nederlandse omgangsvormen zijn. En: men kent n iemand die 

hen voorui t kan helpen. 

Alle geïnterviewden hebben problemen met rondkomen. Een 

aantal s tuur t geld naar fami l ie in Eritrea. De meesten zeggen dat 

ze daarvoor op activi teiten bui tenshuis bezuinigen. De geïnter¬

viewden wil len graag snel aan het werk om geld te verdienen en 

niet langer afhankel i jk te zijn van instant ies en ondersteuning. Op 

een enkele ui tzondering na, hebben zij echter nog geen concrete 

ideeën hoe deze wens te realiseren. 

Uit onze verkenning komt een somber beeld naar voren: de 

Eritreeërs komen letterli jk en figuurlijk van ver, de afs tand tussen 

Nederland en Eritrea is zeer groot. Dit maakt hun integratie voor 

hen en Nederland een grote opgave. De geboden ondersteuning 

blijkt onvoldoende en de verpl ichte inburgering biedt te weinig 

handvatten om succesvol in de Nederlandse samenleving te 

kunnen integreren. Daarom doen wij hier de volgende aanbeve¬

lingen voor gemeenten. 
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Aanbevelingen 

Ondersteuning op maat 
De huidige ondersteuning t i jdens en na vest iging in de gemeente 

is onvoldoende intensief en onvoldoende op maat voor de 

Eritrese statushouders. De veronderstel l ingen rondom zelfred¬

zaamheid die aan de verpl ichte inburgering ten grondslag liggen, 

stroken niet met de ui tgangsposi t ie van deze statushouders. 

Organiseer voor hen daarom laagdrempel ige en cul tuursensi-

t ieve ondersteuning, met in ieder geval: 

* (Groepsgewijze) voor l icht ing in de eigen taal over (de 

werk ing van) Nederlandse institut ies en de basiseisen 

aan het persoonl i jk funct ioneren die deelname aan de 

Nederlandse samenleving stelt, gekoppeld aan een indivi¬

duele begeleiding op maat. Hiervoor kan worden aange¬

sloten bij de huidige maatschappel i jke begeleiding die alle 

nieuwe statushouders in gemeenten krijgen. 

* De inzet van betrouwbare tolken of 'cultural mediators ' die 

in de eigen taal in format ie en steun bieden. Deze media¬

tors kunnen daarnaast fungeren als bruggenbouwers die 

professionals en organisat ies voorl ichten over de uitgangs¬

posit ie van Eritrese statushouders en beide parti jen helpen 

elkaar te vinden. 

* Aanbieden van deze ondersteuning op 'vindplaatsen': op 

plekken en bij ( in) formele organisat ies waar nieuwe status¬

houders al gemakkel i jk de drempel nemen. 

Inburgering: intensief en via participatief leren 
In gemeenten word t inmiddels werk gemaakt van het gelijktij¬

dig in plaats van volgti jdel i jk aanbieden van activi teiten gericht 

op integratie. Niet temin blijkt in de prakti jk dat recente Eritrese 

statushouders zich na vest ig ing in de gemeente langere t i jd 

ui ts lui tend richten op de verpl ichte inburgering. Het scholings¬

aanbod waarvan men gebruik maakt is over het a lgemeen 

laagintensief: het gaat om slechts enkele dagdelen per week. De 

rest van de week bli jft daardoor oningevuld. Experts én vluch¬

tel ingen benadrukken dat eerst de Nederlandse taal leren een 

belangri jke, zo niet dé belangri jkste voorwaarde is om te inte¬

greren en te part ic iperen in de Nederlandse samenleving. Op dit 

momen t zitten Eritrese statushouders gevangen in een vicieuze 

cirkel: omdat ze onvoldoende Nederlands spreken, kunnen ze 

nog niet deelnemen aan activi teiten gericht op integratie. 

En doordat ze daar nog niet aan deelnemen, ontbreken kansen 

om de Nederlandse taal in prakti jk te leren. De sleutel ligt dus in 

het intensiever leren van het Nederlands. We geven de voorkeur 

aan part ic ipat ief leren, ook voor stappen in de r ichting van oplei¬

ding en werkrelevante prakt i jkcontexten. Het biedt in dit geval 

de beste kansen en mot iveert tot meer inzet. Biedt daarom 

een (groepsgewi js) inburger ingsprogramma aan, waarbi j het 

Nederlands leren in de prakti jk centraal staat en waarin een 

grondige oriëntat ie wordt geboden op mogel i jkheden voor oplei¬

ding en werk. Een dergeli jk p rogramma kan bi jvoorbeeld bestaan 

uit taalstages en het opdoen van werkervar ing in een beschut te 

omgeving. 

Inzet op behalen van startkwalificaties 
De meerderheid van de recente Eritrese statushouders is jonger 

dan 30 jaar. Als men al werkervar ing in Eritrea heeft opgedaan, 

dan is die lang niet alti jd bruikbaar in Nederland. Daarnaast is 

er nog weinig sprake van een grondige en realist ische oriënta¬

tie op een loopbaan in Nederland. Men wil snel 'aan het werk', 

maar is zich er niet alti jd van bewust dat het behalen van een 

Nederlandse star tkwal i f icat ie hiervoor de beste kansen biedt. 

Het is belangri jk dat Eritreeërs voldoende gelegenheid krijgen 

om te begri jpen wat realist ische beroepsmogel i jkheden zijn en 

welke opleidingen daarvoor nodig zijn. Alleen zo kunnen ze een 

gefundeerde en gemot iveerde keuze maken. Bied (jongvolwas¬

sen) Eritreeërs een loopbaanor iëntat ietraject en -begeleiding 

op maat, zodat uitval of vertraging zo veel mogel i jk word t voor¬

komen. Duale t ra jecten, waarin werken en leren gecombineerd 

worden, lijken het best tegemoet te komen aan hun wens om 

snel aan de slag te gaan. 

Vergroten van (informele) netwerken 
De behoefte aan contact met 'gewone' Nederlanders is groot. 

Maar het contact tussen Eritreeërs en buurtgenoten komt niet 

vanzelf van de grond. De taalbarr ière is daarvan een belangri jke 

oorzaak, maar ook wordt een culturele afstand ervaren. Er zijn 

formele en informele vr i jwi l l igersorganisat ies die iets wil len 

betekenen voor n ieuwkomers. Stimuleer en faci l i teer deze orga¬

nisaties, zodat zij een rol kunnen spelen in het vergroten van de 

sociale netwerken van de statushouders en zo ook bi jdragen aan 

het Nederlands leren. Bijvoorbeeld via maat jespro jecten, uitwis¬

sel ingsbi jeenkomsten in de buurt (bi jvoorbeeld samen eten) en 

het laten aansluiten van de Eritreeërs als vri jwil l iger bij lokale 

vr i jwi l l igersorganisat ies. 
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kennis en aanpak uan 
sociale vraagstukken 

K E N N I S P L A T F O R M I N T E G R A T I E Ã S A M E N L E V I N G 

Kennisplat form Integratie S Samenleving doet onder¬

zoek, adviseert en biedt prakt ische t ips en inst rumenten 

over vraagstukken rond integratie, migrat ie en diversiteit. 

Daarnaast staat het p la t form open voor vragen, signalen 

en meningen en formuleer t daar naar beste vermogen een 

antwoord op. 

Deze kennisui twissel ing is bedoeld om een fundamen¬

tele bijdrage te leveren aan een p lur i forme en stabiele 

samenleving. 

Twit ter en LinkedIn. 

Blijf op de hoogte van alle projecten, vragen en antwoorden 

en andere kennisui twissel ing via www.kis.n l , de nieuwsbrief, 

Kennisplatform Integratie Ã Samenleving is een programma van het Verwey-Jonker Instituut en Movisie 

T 030 230 32 60 E info@kis.nl I www.k is .n l 


