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Wat is er nodig voor een succesvolle integratie van statushouders in de Nederlandse
samenleving?
In dit digitale boek vind je meer informatie rondom de toenemende vraag van wijken en dorpen
hoe zij om moeten gaan met de vele statushouders in hun dorp of wijk. Hoe vormen we met
elkaar een stabiele samenleving met ruimte voor verschillen? Hoe kunnen we er samen voor
zorgen dat de statushouders zich thuis voelen en een positieve rol spelen in het versterken van
de leefbaarheid? Wat gaat al goed en wat moeten we vooral niet doen?
Voor de professional
Dit handig boek is bedoeld voor de welzijnsprofessional. Daarbij realiseren we ons dat de
betrokkenheid en de rol van de maatschappelijk werker, de opbouwwerker en de
maatschappelijk begeleider per gemeente kan verschillen.
Praktisch en dynamisch
Het boek biedt richtlijnen die gebaseerd zijn op positieve ervaringen in andere dorpen en
wijken. Er is een flyer die kan helpen bij het eerste contact met statushouders. En er zijn
methodieken en praktijkvoorbeelden die we verzamelen in een toolkit. Dit ‘Handig boek’ is een
dynamisch document, bedoeld om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Houd ons dus op
de hoogte van alle succesvolle activiteiten waar u bij betrokken bent. Samen weten we meer!
Brede samenwerking
Om de praktijkervaringen toegankelijk te maken voor een breed publiek, hebben we contact met
het regio initiatief “aanvraag Europese subsidie innovatie vluchtelingen”. Daarnaast werken we
samen met welzijnsorganisaties in de regio en andere vergelijkbare initiatieven zoals
bijvoorbeeld ‘Samen Thuis in Noord en Midden Limburg’.

Dit handig boek is tot stand gekomen met medewerking van:
Annie Korstjaans
Maartje Verrijt
Charlotte Kuppers
Linda Schevers
Karlijn Versteegen
Mart Willems.

Innovatietraject Synthese Statushouders
Pagina 4 van 48

De statushouder heeft vaak een lange en intensieve reis achter de rug op het moment dat deze
aankomt in Nederland en een aanvraag voor asiel indient. De beschrijving van dit boek begint
bij het moment van de asielaanvraag in Nederland en het verloop van de procedure als
basisinformatie.
Daarna kijken we terug naar de geleerde lessen uit het verleden.
Via de 3 fases van de maatschappelijke begeleiding komen we bij de inburgering en de
participatieverklaring.
In de rol van het welzijnswerk wordt duidelijk wat het brede welzijnswerk, van opbouwwerk tot
maatschappelijk werk, kan betekenen voor de vluchtelingen.
In de bijlagen worden allerlei best practices vanuit heel Nederland weergegeven.
Omdat dit een digitaal ‘Handig Boek’ is, kun je door de gearceerde hyperlinks doorklikken naar
websites voor meer achtergrondinformatie. Bij het schrijven hebben we de welzijnsprofessional
als doelgroep genomen. Uiteraard kan de professional (gedeeltes uit) dit digitale ‘Handig Boek’
gebruiken om te verstrekken aan vrijwilligers, inwoners en andere geïnteresseerden. Immers
het doel van het ‘Handig Boek’ is dat de statushouder een plek krijgt en zijn plek kan vinden in
onze samenleving. En dat hij zich redt in het alledaagse leven in zijn eigen buurt en woonplaats
hier in Nederland.
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In de volksmond worden allerlei termen door elkaar gebruikt waardoor er veel verwarring
ontstaat. In dit Handig Boek hanteren we de term statushouders.
Binnen het thema statushouders onderscheiden we verschillende termen en begrippen die
regelmatig door elkaar gebruikt worden. De definities die wij hanteren zijn:
Vluchteling: Niet-Nederlander die naar Nederland is gekomen en van wie op grond
van het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951 is vastgesteld dat hij of zij in het
herkomstland gegronde vrees heeft voor vervolging, vanwege een godsdienstige of
politieke overtuiging, nationaliteit, ras of het behoren tot een bepaalde sociale groep.
Asielzoeker: Een asielzoeker doet een asielaanvraag om toelating als vluchteling en
is in afwachting van het besluit van Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Asielaanvragen worden ingediend door personen die om uiteenlopende redenen
hun land hebben verlaten om elders bescherming of asiel te zoeken.
Statushouders/verblijfsgerechtigden: Mensen die een verblijfsvergunning hebben
gekregen voor verblijf in Nederland. Ze verblijven soms nog in het AZC maar krijgen
zo snel mogelijk een woning toegewezen.
Ongedocumenteerde/uitgeprocedeerde vreemdeling: Uitgeprocedeerden hebben de
asielprocedure doorlopen met een negatief resultaat. Zij verblijven zonder
verblijfsstatus in Nederland (en zitten niet meer in een asielprocedure). Meer
informatie over de landelijke asielprocedure en definities is te vinden op de websites
van Rijksoverheid, COA en CBS:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraagenantwoord,
www.coa.nl/nl/over-coa/veelgestelde-vragen, www.cbs.nl.
Migrant: is iemand die vrijwillig verblijft in een ander land. Er is geen gevaar in land
van herkomst en vaak spelen economische aspecten een rol zoals bijvoorbeeld bij
arbeidsmigranten
Vreemdeling: bezit de nationaliteit niet van het land waarin hij verblijft en heeft wel
het recht om te werken en te wonen in dit land.
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Voordat er sprake is van statushouders in de buurt hebben deze mensen al een heel traject
afgelegd.
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Een vreemdeling die in Nederland asiel aanvraagt, meldt zich bij een aanmeldcentrum (AC) van
de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Daarna vangt het COA de asielzoeker op in de centrale ontvangstlocatie (col) in Ter Apel
(Groningen). Daar verricht de Vreemdelingenpolitie (AVIM) de registratie en het
identiteitsonderzoek. De GGD voert er de verplichte tbc-controle uit. Na deze onderzoeken start
een periode van rust en voorbereiding op de asielaanvraag van minimaal 6 dagen. De
asielzoeker wordt hierin bijgestaan door Vluchtelingenwerk Nederland. Klik voor meer info:
vluchtelingenwerk (www.vluchtelingenwerk.nl) en de Raad van Rechtsbijstand.(www.rvr.org)
Asielzoekers verblijven maximaal 4 dagen in de col.

De asielzoeker verhuist vervolgens naar een procesopvanglocatie (pol), waar hij zich verder
kan voorbereiden op de asielaanvraag. De asielaanvraag wordt behandeld door de Immigratie
en Naturalisatiedienst. Voor meer info klik hier (ind.nl/organisatie/informatie-jongeren). Een pol
bevindt zich daarom altijd in de buurt van een vestiging van de IND. Asielzoekers verblijven
maximaal 12 dagen in een pol.

Het eerste deel van de asielprocedure is de Algemene Asielprocedure (AA). Na afloop hoort de
asielzoeker van de IND of zijn asielaanvraag is ingewilligd, geweigerd of dat meer onderzoek
nodig is. Vanwege de hoge instroom is sinds februari 2016 de wettelijke termijn waarop de IND
een beslissing moet nemen over de aanvraag verruimd naar 15 maanden. En deze termijn kan
indien nodig nog eens met 3 maanden worden verlengd. De asielzoeker verhuist dan van de pol
naar een asielzoekerscentrum (AZC). Hier gaat de volgende fase van de asielprocedure in:
Asielaanvraag is ingewilligd. De asielzoeker heeft een verblijfsvergunning gekregen. Hij
is nu ‘vergunninghouder’ of ‘statushouder’. Het COA koppelt hem aan een gemeente in
de regio van het azc. Hij meldt zich zo snel mogelijk, in ieder geval binnen 5 dagen
nadat hij een verblijfsvergunning heeft gekregen, bij die gemeente voor zijn inschrijving
in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente zorgt voor woonruimte. Tot die tijd
woont de vergunninghouder in het AZC.
Verlengde Asielprocedure (VA). De IND heeft meer tijd nodig om een beslissing te
nemen op de asielaanvraag. De bewoner gaat de Verlengde Asielprocedure in. Tijdens
deze procedure blijft hij in het AZC.
Asielaanvraag is geweigerd. De asielzoeker heeft geen verblijfsvergunning gekregen.
Hij heeft nu nog maximaal 4 weken recht op opvang in het azc. In deze tijd kan hij zijn
vertrek uit Nederland voorbereiden. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
ondersteunt hem hierbij. Na 4 weken moet hij het land te verlaten. Er zijn
uitzonderingen op deze regel, bijvoorbeeld als de ex-asielzoeker om medische
redenen niet kan reizen.
Bron: IND.
In dit handboek gaan we uit van de situatie ‘asielaanvraag is ingewilligd’. Deze statushouders
stromen door naar een woning in onze dorpen en wijken.
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Bij de opvang van asielzoekers spelen gemeenten een cruciale rol. Wanneer een
asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen, koppelt het COA hem aan een gemeente in
de buurt van het opvangcentrum waar hij verblijft. Gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk
voor de huisvesting en de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Voor de
huisvesting krijgen gemeenten vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd en voor de
maatschappelijke begeleiding krijgen gemeenten per statushouder (18+) € 970,00.

Asielzoekers met een verblijfsvergunning, verhuizen naar eigen woonruimte. In 2016 gaat het
om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Gemeenten ontvangen hiervoor
halfjaarlijks een taakstelling van het Rijk. Het COA koppelt bewoners aan gemeenten op basis
van die taakstelling. Voor meer info: klik hier (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid).

Een vergunninghouder kiest niet zelf waar hij gaat wonen. Het COA stelt voor iedere
vergunninghouder een informatieprofiel op waarmee de gemeente hem kan koppelen aan
geschikte woonruimte. Dat is meestal een woning van een woningbouwcorporatie.

De laatste tijd zoeken gemeenten naar creatieve vormen op maat. De ene gemeente koopt
woningen van particulieren in het goedkoopste segment. Een andere gemeente gaat in overleg
met particulieren om hun woning te verhuren aan statushouders.

Amv-ers die een verblijfsvergunning hebben, worden opgevangen in woongroepen van stichting
Nidos (stichting Jeugdbescherming voor vluchtelingen). Ze tellen mee voor de taakstelling van
de gemeente.

Om de uitstroom naar gemeenten te bevorderen, konden gemeenten in 2016 de
vergunninghouders ook huisvesten in niet-reguliere woningen via het gemeentelijk
versnellingsarrangement (gva). Dit is vaak tijdelijke huisvesting; bijvoorbeeld woningen die op
termijn gesloopt worden. Vanuit deze tijdelijke huisvesting stromen de statushouders door naar
definitieve huisvesting in dezelfde gemeente. Ook deze gva-huisvesting telt mee voor de
taakstelling. Daarnaast kunnen vergunninghouders zelf tijdelijke huisvesting regelen via het
zelfzorgarrangement en de logeerregeling.

Wanneer een vergunninghouder wordt gekoppeld aan een gemeente levert het COA daarbij
een persoonsprofiel aan. Op basis van dat profiel zoekt de gemeente passende huisvesting.
Voor het delen van informatie over vergunninghouders met gemeenten gebruikt het COA het
Taakstelling Volg Systeem (TVS). Gemeenten kunnen hierop inloggen voor recente informatie
over de vergunninghouders die zij gaan huisvesten. Naast een persoonsprofiel, is in het TVS
bijvoorbeeld ook het Burgerservicenummer en het bankrekeningnummer opgenomen, voor
zover beschikbaar. Ook is zichtbaar of er gezinshereniging is aangevraagd.
Maatschappelijke begeleiding
Zodra er een geschikte woonruimte aan de statushouder is toegewezen, start de
maatschappelijke begeleiding. Dat is een wettelijke taak van de gemeenten. Voor gemeenten is
het belangrijk dat statushouders zelfredzame burgers worden die participeren in de
samenleving. Een statushouder die niet goed landt zal immers afhankelijk blijven van de
gemeentelijke voorzieningen. Voor meer info: klik hier (www.vng.nl\files\vng\publicaties\2015).
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Om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen, is het zaak om statushouders zo snel
mogelijk door te laten stromen naar het reguliere aanbod van welzijnsinstellingen en andere
maatschappelijk instanties. Hoe lang de fase van maatschappelijke begeleiding duurt, is per
gemeente verschillend (zie bijlage 5). Dit gaat meestal om 6 of 12 maanden. Na deze periode
van begeleiding worden statushouders gezien als reguliere inwoners die een bepaalde
ondersteuningsvraag kunnen hebben.
Kijk hier (www.kis.nl/artikel/opvang-vluchtelingen-6-stappen) voor best practices en ervaringen
met de komst van AZC.
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In december 2015 bracht de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) het
rapport ‘WRR-Policy Brief 4 Geen tijd te verliezen’ uit.
Voor het rapport: klik hier (www.wrr.nl/publicaties/).
De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is niet nieuw. Al decennialang zoeken
vluchtelingen bescherming en onderdak in ons land. De belangrijkste les uit het verleden is dat
het te lang duurt voordat statushouders voet aan de grond krijgen. Zowel in de samenleving als
op de arbeidsmarkt. Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en
(vrijwilligers)werk, en door contacten met Nederlanders, verliezen statushouders zo min
mogelijk kostbare tijd.
N.a.v. het WRR rapport ‘Geen tijd te verliezen’ op 5 juli 2016 is onderstaand artikel verschenen
in De Limburger.

“Er is veel veranderd in het Nederlandse integratiebeleid, maar één cruciaal probleem is
gebleven”, zegt SCP-onderzoeker Jaco Dagevos: “de integratie van nieuwkomers begint veel
te laat. „De eerste jaren van een vluchteling in een nieuw land zijn cruciaal om ze bij de
samenleving te betrekken”, zegt Dagevos, hoogleraar integratie aan de Erasmus Universiteit
in Rotterdam. “Maar in die eerste jaren gaan mensen hier eerst de hele asielprocedure door,
daarna begint pas de inburgering, en dàn de integratie. Je moet die mensen metéén bij de
samenleving betrekken. Ze taalles geven en tegelijktijdig aan het werk zetten, al is het
vrijwilligerswerk.”
“En die taalles”, zegt onderzoeker Ilse van Liempt, “moet passen bij het niveau van de
vluchteling. Het taalbeleid is veel te algemeen. Veel Somaliërs kunnen niet eens lezen en
schrijven in hun eigen taal, en komen dan in de klas met een arts uit Irak en een docent uit
Syrië. Of ze moeten de taal leren in een ‘digitale leeromgeving’, terwijl ze nog nooit een
computer hebben gezien. Daardoor zijn zoveel Somaliërs afgedreven van de samenleving:
ze begrepen vanaf het begin niet wat we van ze vroegen. En omdat een leven in de bijstand
nog altijd veel beter is dan het leven dat ze in Somalië hadden, hebben veel Somaliërs dat
geaccepteerd.”
“Het zijn”, zeggen de onderzoekers, “de harde lessen van een mislukte integratie. En als er
niets verandert, gebeurt met veel huidige vluchtelingen hetzelfde”. Dagevos: “Neem de
Eritreeërs die nu naar Nederland komen: laagopgeleid, getraumatiseerd: het wordt een
heidens karwei om die bij de samenleving te betrekken. We moeten die mensen vanaf dag
één laten integreren. Anders zitten we over een tijdje weer met een nieuwe onderklasse. Dan
vertellen we exact hetzelfde verhaal als nu over Somaliërs.”
Bron: Dagblad De Limburger d.d. 05-07-2016
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1
2
3
4
5
6
7

Benut de periode in de opvangcentra
Bespoedig het huisvestingsproces van statushouders
Kies een parallelle aanpak: laat inburgering en begeleiding naar (vrijwilligers)werk
tegelijkertijd plaats vinden
Screen regelmatig de bijstandsdata
Stimuleer het behalen van een Nederlands diploma
Houd rekening met beschikbaarheid van werk
Breng relevante partijen bij elkaar.

Zodra er een geschikte woonruimte aan de statushouder is toegewezen, start de
maatschappelijke begeleiding. Dat is een wettelijke taak van de gemeenten. Voor gemeenten is
het belangrijk dat statushouders zelfredzame burgers worden die participeren in de
samenleving. Voor meer informatie: klik hier (vng.nl/files/vng/publicaties).
Om zelfredzaamheid en participatie te bevorderen, wil de gemeente statushouders zo snel
mogelijk laten doorstromen naar het reguliere aanbod van welzijnsinstellingen en andere
maatschappelijk instanties. Hoe lang de fase van de maatschappelijke begeleiding duurt, is per
gemeente verschillend. Dit gaat meestal om 6 of 12 maanden. Na deze periode van begeleiding
worden statushouders gezien als reguliere inwoners die een bepaalde ondersteuningsvraag
kunnen hebben en kunnen ze gebruik maken van de dienstverlening en de loketten die voor
alle inwoners gelden.

In fase 1 ondersteunt de maatschappelijke begeleider de statushouder bij de overgang van de
centrale opvang naar de nieuwe woning. Belangrijk in deze fase is om samen met alle
betrokkenen - de gemeente, de verhuurder/woningbouwcorporatie en de statushouder zelf - de
huisvesting en inschrijving zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo ontstaat er een goede basis
voor de verdere integratie. Regelzaken die bij deze fase horen zijn:
een afspraak inplannen voor de bezichtiging van de nieuwe woning;
aanvragen van een DigiD voor de statushouders (op https://digid.uabc.nl/nl/ wordt in
het Engels, Frans, Nederlands en Arabisch uitgelegd wat een DigiD is en hoe je deze
kunt aanvragen);
aanvraag doen voor de kredietlening voor de inrichting van de woning.
Het inrichtingskrediet
Een nieuwe woning wordt ‘leeg’ opgeleverd. Omdat de meeste statushouders met niets
beginnen, kan men zij via de Gemeentelijke KredietBank (GKB) een sociale lening aanvragen.
Dit wordt ook wel het inrichtingskrediet genoemd. Met dit inrichtingskrediet kan men de meest
basale benodigdheden aanschaffen, zoals een bed, bank, tafel, stoelen, koelkast en
kooktoestel. De hoogte van het kredietbedrag verschilt per gezinssituatie en per gemeente. De
kredietlening is geen gift, maar een lening. De lening dient binnen drie jaar terugbetaald te
worden. Er zijn ook gemeenten die ervoor kiezen om deze schuld (al dan niet gedeeltelijk) kwijt
te schelden.

Innovatietraject Synthese Statushouders
Pagina 12 van 48

Nadat het huurcontract ondertekend is, moet er in korte tijd van alles geregeld worden. De
maatschappelijke begeleider biedt ondersteuning en coaching bij het regelen van praktische
zaken zoals:
Inschrijvingen bij de gemeente, tandarts en huisarts
Aanvragen uitkering en toeslagen
Afsluiten zorgverzekering, inboedelverzekering en WA-verzekering
Afsluiten van contract voor gas, water en licht
Afsluiten van internet en tv-abonnement
Bankrekening openen en uitleg geven over automatisch op per acceptgiro betalen
Afspraak consultatiebureau maken (bij kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar)
Regelen van scholing voor zowel de volwassenen als kinderen. De statushouders
kiezen zelf voor een opleidingsinstituut op basis van de informatie van begeleiders.
Een lening aanvragen bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) voor de
inburgeringscursus. Klik hier (www.inburgeren.nl/) voor meer info.
Kinderopvang en buitenschoolse opvang regelen tijdens de inburgeringscursus
Aanschaffen van inboedel
Wegwijs maken in de gemeente
Ordenen van persoonlijke administratie.
Bron: VNG. Voor meer info: klik hier (www.kis.nl/artikel/opvang-vluchtelingen).
Synthese heeft het draaiboek Werkwijze begeleiding statushouders ontwikkeld. Dit is bij
interesse op te vragen.
Het is belangrijk om je te realiseren dat de meeste statushouders weinig ervaring hebben met
het ontvangen van post en de bureaucratie die in Nederland gewoon is. Als voorbeeld hieronder
een stukje uit een persbericht uit de Gelderlander:

Voor vluchtelingen is het wennen aan alle post, papieren en bureaucratie. Daarom is het
belangrijk om steeds weer uit te leggen waarom een brief verstuurd is, wat er in staat,
waarom het belangrijk is dat de vluchteling reageert op de post enz. In het land waar de
vluchteling uit afkomstig is, verstuurt men vaak geen brieven en kreeg men ook nooit post.
Men moest gewoon zelf onthouden wat men moest doen. Als iemand zijn waterrekening niet
betaalde kreeg men de eerstvolgende keer als men ging betalen een boete. Als er niet
betaald werd, werd het water afgesloten. Andere regels of opdrachten van de overheid moest
je zelf onthouden, daar kwam niemand je aan herinneren. Behalve als je niet luisterde
natuurlijk, bijvoorbeeld omdat je als afgestudeerde jonge man je niet meldde bij het leger.
Maar dan kreeg je geen brief, dan haalden ze je van straat of uit huis.
Bron: persbericht Anwar burgert in De Gelderlander: klik hier (www.gelderlander.nl/arnhem)

In deze fase worden statushouders gecoacht om zaken voortaan zelf te regelen. Bijvoorbeeld
door contact te leggen met de wijk, lokale organisaties, de buren en sportverenigingen. Ook de
stap naar (vrijwilligers)werk valt hieronder.
Voor meer info: klik hier (www.zorgwelzijn.nl/welzijnswerk/nieuws)
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In fase 3 loopt de maatschappelijke begeleiding over in de participatieverklaring, met als doel
dat statushouders actief kunnen meedoen aan de samenleving. En dat is de grootste uitdaging.
Bron: VNG. Voor meer info klik hier (vng.nl/files/vng) .
Conclusie
De welzijnsorganisatie kan de integratie van statushouders versnellen en verbeteren door direct
en tegelijkertijd te werken aan:
Kennismaken met de buren zodra mensen een woning toegewezen krijgen. (Dit kan
uitgevoerd worden door de organisatie die de Maatschappelijk Begeleiding
Statushouders uitvoert. Deze koopt de gemeente in bij vluchtelingenwerk, een
welzijnsorganisatie of een andere maatschappelijke partner.)
Hulp bij de inrichting van de woning (geldt voor Maatschappelijke Begeleiding
Statushouders).
Het leren van de Nederlandse taal (randvoorwaarden creëren voor ontmoeting met
Nederlanders, zodat geoefend kan worden in het spreken en verstaan van de taal).
Integratie en participatie (randvoorwaarden creëren zodat statushouders gemakkelijk
aan kunnen sluiten bij activiteiten in eigen omgeving)

Participatie gaat over meedoen in de maatschappij. Dat kan zijn via arbeid,
vrijwilligerswerk of deelname aan activiteiten in de wijk. Participatie is vooral
samenlevingsgericht.
Integratie is meer individueel gericht. Het eigen maken van de Nederlandse taal
bijvoorbeeld. Maar ook het leren kennen van ongeschreven regels en gewoonten in
onze maatschappij. Integratie gaat over duurzaam samenleven met elkaar.
Er is geen sprake meer van wij en zij.

Met ingang van 1 september 2016 is iedere gemeente verplicht om de participatieverklaring
lokaal en op maat vorm te geven. Voor dit traject krijgt iedere gemeente éénmalig € 1.340,-- per
18-plusser van het COA. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering
en moet ervoor zorgen dat statushouders zo snel mogelijk kunnen meedoen in onze
samenleving.
Het ondertekenen van de participatieverklaring is de start van het inburgeringtraject. De
participatieverklaring wijst alle statushouders op de rechten en plichten en de fundamentele
waarden van de Nederlandse samenleving.
Momenteel werkt men aan een wetsvoorstel om de Wet Inburgering aan te passen. Een
onderdeel van dit wetsvoorstel is het verstrekken van een boete (maximaal € 1.250,--) als een
statushouder de verklaring weigert te ondertekenen. Daarnaast kan de verblijfsgunning worden
geweigerd. Statushouders die weigeren aan het traject deel te nemen of de verklaring te
ondertekenen, komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van het Nederlanderschap.
Bronvermelding: www.rijksoverheid.nl en www.coa.nl.
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Om in te burgeren moeten mensen van buiten de EU Nederlands leren, zich verdiepen in de
Nederlandse Samenleving en zich oriënteren op de arbeidsmarkt. Dit staat vermeld in de Wet
Inburgering. Het inburgeringstraject wordt afgesloten met het inburgeringsexamen.
Inburgeren hoe moet dat (www.inburgeren.nl): Hier staat alle informatie over de
inburgeringsplicht voor iedereen die na 1 januari 2013 inburgeringsplichtig is geworden, op
welke gronden men een ontheffing kan krijgen van de inburgeringsplicht of als men wil
naturaliseren. Op deze site staat alle informatie in eenvoudig Nederlands beschreven en kan
men in vele andere talen deze informatie lezen.
Statushouders krijgen drie jaar de tijd om in te burgeren. Dit heet de inburgeringstermijn. Binnen
deze termijn moet het inburgeringsexamen gehaald worden. Bij het DUO kunnen statushouders
een lening afsluiten om de kosten van de inburgering te betalen. Voorwaarde voor het
verkrijgen van de lening bij DUO is dat men eeninburgeringscursus volgt bij een
opleidingsaanbieder die het keurmerk ‘Blik op werk’ heeft. Voor meer informatie: klik hier
(www.blikopwerk.nl/inburgeren).
Statushouders krijgen van DUO een brief waarin staat wanneer de inburgeringstermijn begint.
Analfabeten krijgen twee jaar langer de tijd om in te burgeren, hun inburgeringstermijn is vijf
jaar.
De onderdelen van de inburgering zijn:
Nederlands spreken niveau A2
Nederlands luisteren niveau A2
Nederlands schrijven niveau A2
Nederlands lezen niveau A2
KNS: Kennis Nederlandse Samenleving
ORA: Oriëntatie op de Arbeidsmarkt.
Meer achtergrondinformatie vind je op blz. 28 van bijlage 2.
Hoger opgeleide Statushouders in land van herkomst die in Nederland een opleiding willen
volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten kunnen hier voor bij het UAF
(www.uaf.nl) een verzoek indienen.
Op de site studyinholland (www.studyinholland.nl) kunnen statushouders veel informatie vinden
over onderwijs in Nederland en mogelijkheden van vervolgstudies in de verschillende talen;
Arabisch Engels, Frans, Duits en Farsi.

Voor veel vluchtelingen is het lastig om werk te vinden. Gemeenten zijn zoekende naar een
manier om statushouders te ondersteunen in hun zoektocht naar werk.
De site: Werkwijzervluchtelingen.nl is het online startpunt voor informatie over
(arbeids)participatie van vluchtelingen in Nederland. Hier vindt u informatie over wetgeving,
beleid, ondersteuningsmogelijkheden en best practices op het gebied van vluchtelingen en
(vrijwilligers)werk, inburgering en onderwijs.
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Bij een succesvolle ‘integratie en participatie’ speelt welzijnswerk een belangrijke rol. Hoe die
rol wordt ingevuld, is per gemeente verschillend. Bovendien is dit ook sterk afhankelijk van de
afspraken met en betrokkenheid van de lokale organisaties zoals vluchtelingenwerk,
welzijnsorganisatie, samenwerkingspartners en lokale vrijwilligersorganisaties.
Welzijnswerk heeft als kracht om preventief en laagdrempelig te werken. Door de kennis van
lokale structuren weten brede welzijnsorganisaties wat er speelt in de wijken waar
statushouders gehuisvest worden. Daardoor kunnen zij als verbindende factor functioneren in
het veld waar burgers zich in bewegen. Sociaal werkers zijn actief op verschillende plekken in
de wijk, ieder vanuit hun eigen professionaliteit en expertise, maar versterken elkaar juist in het
belang van de statushouders en de samenleving. Welzijnsorganisaties zijn in staat lokale
krachten aan te spreken en statushouders niet als een aparte groep te benaderen. Het doel is
dat ook de mentaliteit van de omgeving verandert van NIMBY (Not In My Back Yard) naar
WIMBY (Welcome In My Back Yard). Omwonenden staan positief tegenover vluchtelingen, en
werken mee aan ontmoeting, integratie en participatie.
Het gevaar dreigt dat vluchtelingen nu al, maar ook op lange termijn, in zwaardere vormen van
zorg terecht komen omdat er weinig aandacht is voor het sociaal werk.
Welzijnswerk heeft allerlei disciplines in huis waarmee snel geschakeld kan worden bij
specifieke hulpvragen. Denk hierbij aan:
maatschappelijk werk voor ondersteuning bij sociaal-emotionele hulpvragen
opbouwwerker voor verbinding tussen inwoners onderling in wijken en buurten
jongerenwerkers, mantelzorgondersteuning enz. bij specifieke hulpvragen.
Zie de tabel hieronder uit het Programmaplan V3: de toegevoegde waarde van sociaal werk.
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Het is belangrijk dat je weet welke organisaties actief zijn in begeleiding en ondersteuning van
vluchtelingen in de gemeente waar je werkt.
Veel maatschappelijk werkers vinden van nature op de juiste manier aansluiting bij
statushouders. Dit werkt immers niet echt anders dan bij andere cliënten. Wat wel belangrijk is,
is kennis over de andere cultuur. Luister naar de statushouder en luister naar zijn of haar
wensen en dromen. Het zijn ‘gewoon’ mensen die vaak prima weten wat ze wel en niet willen
en kunnen. Sluit daarop aan.
Verdiep je in de verschillende culturen. Zo zeggen mensen uit andere culturen bijvoorbeeld
vaak ‘ja’ uit beleefdheid. Zorg ervoor dat ze dan ook begrijpen waar ze ‘ja’ tegen zeggen.
Om hier meer over te leren is het raadzaam om een training/cursus interculturele communicatie
te volgen. Deze is in te kopen bij Synthese. Of verdiep je in de methodiek van het interculturele
interview. Voor meer info klik hier (www.intercultureelvakmanschap.nl).
Doe vooraf onderzoek naar de waarden en normen van de statushouder waar je mee in contact
komt. Houd rekening met deze waarden en normen, maar wel binnen je eigen kaders. Voelt iets
niet goed, doe dit dan niet!
Realiseer je dat het belangrijk kan zijn om een tolk mee te nemen. Face to face contact is
belangrijk.
Andere competenties die van belang zijn bij het werken met nieuwkomers:
Geduld
Affiniteit met de doelgroep
Openstaan voor andere culturen en je hierin willen verdiepen
Bewust zijn van je eigen waarden en normen en hoe je daarmee om gaat
Voorliggende voorzieningen en de sociale kaart kennen, zodat je mensen goed kan
verwijzen.
Heeft iemand specifieke ondersteuning nodig vanuit de geestelijke gezondheidszorg? Kijk dan
ook eens op: I-psy. I-psy is specialist in interculturele psychiatrie en kent tal van culturen en
talen. Zij hebben vestigingen verspreid over heel Nederland.
Ook bij MetGGZ Venlo werken professionals met een andere etniciteit die behalve het
Nederlands ook hun moedertaal spreken.
Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen
van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de
(gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte
gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond. Pharos werkt hierin
samen met gemeenten, professionals, landelijke en lokale partijen in de zorg, patiënten- en
migranten organisaties en verzekeraars. Voor meer info www.pharos.nl.
GGD regio Utrecht en Pharos hebben een facebookpagina gerealiseerd over gezondheid in het
Nederlands en het Arabisch. Syriërs in Nederland kunnen op deze pagina hun vragen stellen
over de gezondheidszorg en gezond blijven in Nederland. De vragen worden beantwoord door
een team van Syrische zorgprofessionals, ondersteund door Nederlandse professionals
werkzaam bij GGD regio Utrecht en Pharos. Daarnaast post het team algemene informatie over
gezondheid en zorg in Nederland in de vorm van korte filmpjes, infographics, animaties en
ander voorlichtingsmateriaal. Bij vragen over individuele medische kwesties zal het team naar
een hulpverlener, (zorg-) organisatie of een huisarts verwijzen.
Voor meer info: facebook.com/syriersgezond.
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In onderstaande figuur, uit het programmaplan Samen Thuis van de regionaal samenwerkende
welzijnsorganisaties, zie je verschillende ondersteuningsvormen die essentieel kunnen zijn voor
de vluchteling.
In deze figuur zijn afslagen mogelijk. Niet elke statushouder doorloopt het traject van ‘basis op
orde’ tot ‘sociaal werk regulier’. Sommigen
zijn na ‘basis op orde’ in staat om zelfstandig hun leven op te bouwen. Ook maakt niet elke
statushouders gebruik van alle ondersteuningsvormen. De een heeft behoefte aan
ondersteuning op het gebied van administratie, de andere meer op het gebied van arbeid en
onderwijs.
In onderstaande figuur worden 7 ondersteuningsvormen genoemd:
Opstart ondersteuning
Administratie
Sociale en culturele vaardigheden
Taal
Arbeid en onderwijs
Budget en financiën
Beeldvorming/ draagvlak/ procesondersteuning gemeente.

Doel: Vinden van sleutelfiguren in dorpen en wijken, welke vluchtelingen willen ondersteunen bij
de verbinding met het lokale netwerk.
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Een voorbeeld van een plan van aanpak om statushouders duurzaam te verbinden met de
buurt is:
Richt een kernwerkgroep op met alle betrokken organisaties. Denk dan aan de
gemeente, vluchtelingenwerk, welzijnsorganisatie, de woningstichting, de wijkdorpsraden. Het oprichten van een kernwerkgroep bevordert de onderlinge
samenwerking van verschillende partijen en biedt ondersteuning van de toekomstige
sleutelfiguren.
Organiseer een informatiebijeenkomst of een brede brainstormsessie met een bredere
groep samenwerkingspartners eventueel aangevuld met belangrijke sleutelfiguren met
als doel:
Behoefte en bereidheid polsen.
Ervaringen delen.
Verbreden en versterken van het netwerk.
Namen ophalen van personen die integratiemakelaar/dorpsverbinder/connector
als aanspreekpunt en voor de verdere uitvoering.
Stel een sociale kaart op. In de sociale kaart staan naam en contactgegevens van
inwoners die als sleutelfiguur willen fungeren om de verbinding te leggen tussen
statushouders en het dorp/de wijk.
Aan de hand van een sociale kaart kan het contact tussen de statushouders en
de wijk/buurt duurzaam gefaciliteerd worden.
Wie doet wat:
Op zoek naar vrijwillige tolken
Breng in kaart welke ondersteuning de sleutelfiguren nodig hebben bij hun nieuwe
taak. Faciliteer deze behoeftes.
Monitoren van verdere integratie en participatie door individuele ondersteuning

Eind 2015 heeft Synthese samen met de gemeente Horst aan de Maas het initiatief genomen
om een werkgroep op te richten met verschillende maatschappelijke organisaties die een rol
spelen bij de integratie van statushouders. Vóór 2016 was er nog geen coördinatie tussen
Vluchtelingenwerk, de gemeente, Stichting Siham, Synthese en Wonen Limburg. Coördinatie
tussen professionals is een van de randvoorwaarden om het welkom in de wijk van
statushouders te kunnen faciliteren.

Eén manier om de toenadering tussen statushouders en dorpen/wijken makkelijker te maken is
het opstellen van een sociale kaart. Dat is in 2016 voor alle 16 kerkdorpen van Horst aan de
Maas gebeurd.

Vluchtelingenwerk kent het dorp of de wijk zelf vaak niet zo goed. Toch is Vluchtelingenwerk
wel verantwoordelijk voor de kennismaking van statushouders met de buurt en de deelname
aan sociaal-culturele activiteiten. Met hulp van een sociale kaart kan Vluchtelingenwerk - op
basis van de behoefte van de statushouder - contact helpen leggen met sleutelfiguren uit het
dorp die als verbinder willen optreden. In het najaar van 2016 zijn alle vrijwilligers van
Vluchtelingenwerk getraind in het gebruik van de sociale kaart.

In de sociale kaart staan alle mensen die hulp kunnen bieden. Denk aan complexbeheerders
van Wonen Limburg, maar ook organisaties zoals wijkcomités en dorpsplatforms,
welzijnsinitiatieven, buurtverenigingen, sociale-culturele verenigingen en sportverenigingen. Alle
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mensen en organisaties die op de sociale kaart staan, worden benaderd door Synthese en
Wonen Limburg met de vraag of ze een rol willen spelen bij de integratie en zo ja: op welke
manier.

De sociale kaart wordt ook gepromoot tijdens een tweetal bijeenkomsten met stakeholders uit
het maatschappelijk middenveld. De gemeente en Vluchtelingenwerk gaan na welke
statushouders en andere voormalige vluchtelingen op de sociale kaart bereid zijn om te tolken,
tussen de buurt en de statushouders. Veel statushouders spreken namelijk nog maar weinig
Nederlands en/of zijn het Engels niet machtig.

Op basis van de sociale kaart, kun je een eerste bijeenkomst organiseren. Tijdens de
bijeenkomst komen verschillende onderdelen aan bod.

Tijdens een brainstormsessie met een dertigtal sleutelfiguren uit verschillende dorpen en wijken
van Horst aan de Maas is de bereidheid bij ‘de buurt’ gepolst. Uit deze bijeenkomst met veelal
eerstelijns connectors zoals wijkcomités en welzijnsinitiatieven, blijkt bereidheid om op een
actievere manier kennis te maken met statushouders dan nu het geval is. Bijvoorbeeld door het
organiseren van een informatiebijeenkomst of door een officieel welkom in de buurt.

Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat dorpen en wijken grote behoefte hebben aan informatie
over het proces rondom statushouders en wie wat doet. In een vervolgbijeenkomst in
september 2016 werden best practices uit Horst aan de Maas rondom de integratie van
statushouders gedeeld. Daarbij kwamen ook de ervaringen met arbeidsmigranten aan bod.

Tot slot kun je in deze bijeenkomst met elkaar brainstormen over hoe je het netwerk van
betrokken spelers bij dit thema, denk aan scholen en bedrijven, verder kunt verbreden en
versterken.

Bijeenkomst met Statushouders Beesel: van eenzaamheid naar samen aan de slag.
De maatschappelijk werkers merkten dat statushouders zich vaak eenzaam voelen en onderling
ook niet veel contact hebben. Ze organiseerden een bijeenkomst voor alle statushouders.
Er gingen 20 volwassenen in kleine groepjes onder begeleiding van Synthese met elkaar in
gesprek. In ieder groepje zat een statushouder die als tolk fungeerde.
In een aparte ruimte konden de tien kinderen die meekwamen onder begeleiding van enkele
vrijwilligers samen spelen. Het doel van de bijeenkomst was om te achterhalen waar deze
mensen behoefte aan hebben. Vinden ze het fijn om elkaar regelmatig te ontmoeten? Zo ja, wat
vinden ze leuk om te doen? Wat kunnen ze zelf organiseren en waar hebben ze onze
ondersteuning bij nodig?
Nu bleek dat het woord ‘organiseren’ niet voorkwam in hun moedertaal. Dat bracht al meteen
een belangrijk cultuurverschil aan het licht. In Nederland plannen en organiseren we van alles,
in hun land ontstaan de dingen spontaan. Door erover in gesprek te gaan kwamen veel goede
ideeën op tafel:
een besloten facebookpagina maken waar ook nieuwe statushouders zich bij aan
kunnen sluiten. Op deze manier kunnen ze elkaar helpen met het wegwijs maken in de
gemeente.
een maandelijks koffie uurtje om over hun zorgen te kunnen praten.
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samen in gesprek gaan met de gemeente om te praten over bijvoorbeeld de reiskosten
voor de inburgeringscursus.
Het resultaat
Er is een start gemaakt om de facebookpagina te realiseren. Aanvullend ontstond het idee om
ook een openbare facebookpagina op te richten om de verbinding met inwoners van Beesel te
bevorderen. Met een aantal statushouders is er binnenkort een bijeenkomst om samen het
gesprek met de gemeente over de reiskosten voor te bereiden in samenwerking met een
collega opbouwwerk.

In Meterik is de link gelegd tussen Vluchtelingenwerk, statushouders en welzijnsinitiatief de
Dorpsverbinders. Samen hebben ze een kennismakingsavond georganiseerd voor nieuwe
statushouders en hun buren. Daarnaast hebben zij een oproep in het krantje gedaan om
vrijwilligers te werven. Dit heeft al drie vrijwilligers uit het dorp opgeleverd die zich actief willen
inzetten bij de integratie
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Nederland bouwt steeds meer ervaring met statushouders op. De belangrijkste les uit het
verleden is dat we zaken snel en tegelijkertijd moeten aanpakken. Niet wachten totdat een
woning ingericht is en daarna een keer de inburgeringscursus, maar statushouders meteen
kennis laten maken met de Nederlandse taal en gewoonten, vrijwilligerswerk en onderwijs.
De procedure naar huisvesting en integratie kan en moet nog beter. De nieuwe
Participatieverklaring en Wet Inburgering helpen daarbij. Wat betreft de praktische zaken en het
wegwijs maken in regels en financiën: dat hebben we aardig in kaart en op de rit. De grootste
uitdaging is en blijft: duurzame integratie en participatie. Meedoen aan het alledaagse leven: hèt
terrein van welzijnswerk.
Een voorbeeld van een plan van aanpak om statushouders duurzaam te verbinden met de
buurt ligt er. Integraal werken, met draagvlak en betrokkenheid van alle relevante partijen en
met een zorgvuldige implementatie. In de eigen buurt, met ruimte voor eigen initiatief van de
inwoners zelf.
In de praktijk blijkt dat veel mensen iets willen betekenen. Geef deze mensen tips, verlaag de
drempel om op elkaar af te stappen en maak gebruik van die gemeenschapskracht. Maak
zichtbaar wat er is en versterk dat door de verbinding te leggen met andere maatschappelijke
functies en voorzieningen. Dit voor een blijvend effect.
Naast collectieve ondersteuning, zijn er individuele (hulp)vragen. Daar geldt dat de aanpak niet
anders hoeft te zijn dan bij inwoners zonder migratie achtergrond. Moedig ook statushouders
aan om te vertrouwen op hun eigen kracht. Waar dat niet kan, organiseer je contact of maak je
mensen wegwijs. Met respect voor culturele waarden en normen, dat spreekt voor zich.
Overal ontstaan initiatieven en er zijn veel verschillende manieren om ontmoeting en duurzaam
contact aan te jagen en te stimuleren. Veel van deze voorbeelden kunnen je inspireren tot
maatwerk in je werk.
In dit handig boek hebben we gebruik gemaakt van de volgende sites:
www.kis.nl
www.vluchtelingenwerk.nl
www.amnesty.nl
www.uaf.nl
www.coa.nl
Tot zover de eerste stap naar een Handig Boek. Want we leren elke dag. Laten we onze kennis
en ervaringen met elkaar blijven delen. Zodat we straks kunnen terugkijken op een
samenleving waar iedereen zich thuis voelt, waar we elkaar versterken en verschillen een
verrijking zijn.
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Enkele praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Onderverdeeld in:
buurtactiviteiten
inburgering en taal
statushouders zelf in actie
coördinatie en samenwerking
doe het zelf handboek voor en door vluchtelingen.

Tips voor de buurt:
Wat kun je als buurt voor statushouders doen? Deze tips zijn gericht op burgers die zelf in actie
willen komen. Om de statushouders welkom te heten en zich snel thuis te laten voelen.
Doe het samen met anderen: Kijk eerst in je eigen omgeving of er initiatieven zijn waar
je bij kan aansluiten. Die zijn soms dichterbij dan je denkt. Praat daarnaast ook met
familie, vrienden en kennissen over je idee om ‘iets te doen’. Misschien dat er dan al
iemand zegt: ‘Ik doe mee!’. Dan ben je al met twee of drie.
“Ik ben goed in… en wil helpen bij de integratie en inburgering van statushouders”.
Soms kun je statushouders ook heel gericht helpen: Meegaan naar een officiële
instantie, vervoer regelen, de boekhouding doen, taalles geven, koffie schenken tijdens
een ontmoetingsactiviteit, een klusje in huis of in de tuin doen… Alle hulp is welkom.
Neem gerust contact op met de welzijnsorganisatie in je gemeente om te kijken wat je
kunt doen.
Jongeren ‘van hier’ en jongeren ‘op de vlucht’ hebben een gezamenlijke toekomst!
Ben je zelf nog jong of wil je iets betekenen voor jonge asielzoekers, neem dan contact
op met het jeugdwerk van de gemeente. Meestal is er iemand die zich specifiek bezig
houdt met diversiteit en statushouders. Je kunt dan samen kijken naar de
mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op school of het betrekken van
de jonge statushouders bij sportverenigingen of het jeugdwerk zelf.
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Foto: Wijkvereniging Tuinwijk (Flickr Creative Commons)

9 oktober 2016
Mensen met een migrantenachtergrond blijken minder vaak te participeren, en
burgerinitiatieven worden vaak door een specifieke groep autochtone Nederlanders opgezet en
bezocht. Hoe kan het beter? Voor meer info: klik hier (www.scp.nl/Publicaties/).
Het Kennisplatform Integratie & Samenleving ging op zoek naar hoe initiatieven inclusief
kunnen zijn voor burgers met een migrantenachtergrond, en sprak hiervoor onder andere met
vier burgerinitiatieven: Het Huis van Bartels in Amersfoort, Mudanthe in Apeldoorn, Oké Nu in
Utrecht Overvecht en het BankjesCollectief.

Bewoners die een initiatief starten, zijn vaak al maatschappelijk actief en moeten over veel
vaardigheden beschikken. Voor meer info klik hier (www.platform31.nl/publicatie). Dat is
mogelijk de reden dat in de praktijk initiatiefnemers vaak hoopopgeleide, werkende, autochtone
burgers zijn. Voor meer info klik hier (www.jwduyvendak.nl/wp-content/). Migranten starten
minder vaak een initiatief. Zij kennen de wegen minder (externe link) en beschikken minder over
de benodigde vaardigheden.
Hoewel dat voor iedereen geldt, wordt zeker voor migranten al heel wat gewonnen als
overheidsinstellingen zoveel mogelijk bureaucratische hobbels
(www.wrr.nl/actueel/nieuwsbericht/article/vertrouwen) en ingewikkelde procedures
(http://kennisbank.platform31.nl/pages/21219) wegnemen. Daarnaast geldt voor
migrantengroepen (www.parlement.com/9353225/d/) dat laagdrempelig, persoonlijk en
mondeling contact, evenals de zichtbaarheid van professionals in de wijk belangrijk zijn om
vertrouwen op te bouwen.

Innovatietraject Synthese Statushouders
Pagina 24 van 48

Sleutelwoord voor het bereiken van bewoners met een migratieachtergrond is
laagdrempeligheid. Voor Het Huis van Bartels, een door en voor bewoners gerund buurthuis
met prachtige tuin, betekent dat: oog hebben voor ieders behoeften en mogelijkheden.
Initiatiefneemster Riekje Hoffman: “Als mensen iets willen doen, probeer dan datgene te raken
waar ze van opfleuren. Als iemand wil snoeien, zeg dan niet dat ze in de tuin moeten spitten”.
Daarnaast werken bepaalde activiteiten zoals muziek, eten en handwerken, verbindend en
omzeilen zij taalverschillen. Een vrijwilliger bij het BankjesCollectief, dat ontmoeting faciliteert
door bankjes op de stoep te zetten, geeft een voorbeeld: “Er zijn universele talen. Bij ons
breibankje heeft een Marokkaanse man anderhalf uur zitten breien. Hij spreekt geen
Nederlands maar had een grote smile op zijn gezicht.”
Ook outreachend werken is belangrijk. Roberta Haki Della Rovere is initiatiefneemster van Oké
Nu, een bewonersinitiatief dat activiteiten organiseert voor bewoners van de achterstandswijk
Utrecht Overvecht. Roberta benadert mensen actief: “Blijf niet achter je bureau zitten, ga de
straat op. Bel aan, ga naar de mensen toe. Iedereen kan een brief in de brievenbus doen maar
dat werkt niet. De taalbarrière wordt vaak vergeten.” Ook vraaggestuurd werken is een must,
voegt Roberta toe: “Door met mensen te praten, kom je dingen te weten en kan je je aanbod
afstemmen. Wij werken altijd vraaggestuurd, bewoners brengen zelf ideeën in.”

Willen burgerinitiatieven iedereen (kunnen) aanspreken, dan moeten ze samenwerking zoeken,
bijvoorbeeld met sleutelfiguren die dicht bij de bewoners staan en letterlijk en figuurlijk dezelfde
taal spreken. Dit overbrugt niet alleen taal- en cultuurverschillen maar schept ook vertrouwen,
aldus Roberta Haki Della Rovere, initiatiefneemster van Oké Nu: “Omdat ik zelf ook
buitenlandse ben, hebben de bewoners meer vertrouwen.”
Ook samenwerking met scholen werkt goed, aldus Paul Liklikuwata, bestuurslid bij Het Huis van
Bartels: “Er zijn veel gemengde scholen in de wijk en daar gaan allochtone en autochtone
kinderen met elkaar om. Via de school en de kinderen kan je ook de ouders bereiken.”
Tot slot heeft Mudanthe, een initiatief waar ontmoeting via muziek, dans en eten centraal staat,
een tip voor allen die echt inclusief willen zijn: heb een open houding, behandel iedereen met
respect, juist diegenen die zelf niet inclusief handelen. Als voorbeeld noemt initiatiefnemer
Charles Dickson dat op een van de nieuwjaarsrecepties van Mudanthe een groepje
extreemrechtse jongeren uit de buurt langskwam. Alhoewel de jongeren negatief waren over
Mudanthe, werden ze met respect ontvangen. Inmiddels maken ze muziek bij Mudanthe en
hebben ze leuk contact met jongeren uit allerlei culturen. Charles: “Als je elkaar kent, is er meer
begrip en houd je makkelijker rekening met elkaar. Dat kan veel problemen voorkomen.”

Inclusie bereiken gaat niet vanzelf, het is hard werken. Wat de burgerinitiatieven ons leren, is
dat er de wil moet zijn om te verbinden en een diverse groep buurtbewoners aan te spreken.
Eerder onderzoek (www.jwduyvendak.nl/wp-content/uploads/201) vond al dat als verbinden niet
vooraf als prioriteit gesteld wordt, men er niet uit zichzelf aan begint. Echt inclusief zijn vergt
uithoudingsvermogen en een actieve houding. Dit gaat, kortom, niet vanzelf.

1.
2.
3.

Ga de straat op! Benader mensen via informeel, persoonlijk contact. Spreek mensen
aan, ga bij ze langs.
Organiseer laagdrempelige activiteiten: goedkoop/gratis en zonder verplichte
aanmelding.
Activiteiten, zoals handwerken, muziek maken en eten ,verbinden en doorbreken de
taalbarrière.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Werk samen met sleutelfiguren (en lokale organisaties) in de wijk die de bewoners
kennen en dezelfde taal spreken.
Werk vraag-gestuurd en stem je activiteiten af op de behoeften van de verschillende
groepen in de wijk.
Zet van begin af aan de norm dat iedereen welkom is en houd dit vast. Sta open voor
iedereen, ook voor mensen die anders zijn of andere opvattingen hebben.
Werk samen met scholen, zo bereik je niet alleen kinderen maar ook hun ouders.
Start klein, ga voor kleine successen. Zorg dat je opgebouwd vertrouwen niet verspeelt
en bouw dan langzaam je netwerk uit.
Lever maatwerk, bij iedereen, en laat mensen in hun waarde. Zorg dat mensen kunnen
doen wat ze graag willen doen en goed kunnen.

Inge Razenberg is onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut dat met Movisie samenwerkt in
het Kennisplatform Integratie & Samenleving.
Voor dit onderzoek bracht het Verwey-Jonker Instituut vier burgerinitiatieven in kaart, die ernaar
streven alle bewoners met elkaar in contact te brengen en te verbinden. De beschrijvingen van
deze vier initiatieven vindt u op www.kis.nl.
De bevindingen brengt Movisie, samenwerkingspartner binnen Kennisplatform Integratie &
Samenleving, in de praktijk met een interventiewijzer. Voor meer info: klik hier
(www.kis.nl/artikel/handige-interventiewijzer). Daarnaast organiseerde Movisie 13 oktober een
landelijke bijeenkomst, geïnitieerd door een burgerinitiatief, om aan de slag te gaan met
inclusiviteit bij burgerinitiatieven.
Dit artikel verscheen eerder op: Socialevraagstukken.nl (www.buurtwijs.nl/content/9handvatten).

Hoe bereiken sociale wijkteams bewoners die voor de hulpverlening vaak uit beeld zijn, zoals
migrantengroepen? Jamila Achahchah begeleidt wijk- en jeugdteams bij het ontwikkelen van
intercultureel vakmanschap. Wat leert zij wijkteamleden? En wat kunnen wijkteams en
migrantenorganisaties doen om de samenwerking te verbeteren?
Jamila Achahchah: “Ik leer wijkteamleden over diversiteitssensitiviteit. Hoe je als sociaal werker
inclusief kunt denken en rekening houdt met alle zeven factoren van diversiteit. Dat zijn leeftijd,
etniciteit, gender, seksuele voorkeur, religie, functiebeperking en sociaaleconomische status.
Diversiteit is dus veel breder dan mensen vaak denken en behelst niet alleen cultuur en religie.
Dit betekent dat het de taak van de professional is om de cliënt die tegenover hem of haar zit
niet alleen als ‘migrant’ te zien, maar als een mens met al zijn verscheidenheid.” Voor meer
info: klik hier (www.movisie.nl/artikel/hoe-bereikt-wijkteam).

Het centrale doel van Buurtreminiscentie is het verbinden van mensen op buurtniveau. Door het
ophalen en uitwisselen van herinneringen ontstaan nieuwe verbindingen tussen buurtbewoners
van alle leeftijden en herkomst.
Professionals evalueren de methode positief. De werving van deelnemers, continuïteit en
taalbarrières zijn wel aandachtspunten. Hoewel de traditionele reminiscentiemethode uitgebreid
is onderzocht op haar werkzame mechanisme, is er nog geen effectonderzoek naar
buurtreminiscentie gedaan. Voor meer informatie of praktijkvoorbeelden: klik hier
(www.kis.nl/interventie/).

Hoe kan de leefbaarheid in een multiculturele wijk verbeteren? De methode EigenWIJzebuurten
richt zich op het versterken van onderling begrip. En op het versterken van draagvlak voor het
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samenleven van mensen met verschillende culturele achtergronden. Bewoners vormen zelf
teams die activiteiten in de buurt organiseren.
Voor jongeren is er een JUNIOR- versie, voor de teams is er een landelijke ondersteuningsfunctie. Trekkers van EigenWIJzenbuurtenteams geven aan dat er door de buurtactiviteiten
meer contact is tussen bewoners. De activiteiten zijn laagdrempelig en worden goed bezocht.
De trekkers zijn verder erg te spreken over de beschikbare ondersteuning voor de teams. Er is
geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze methode. Voor meer informatie klik hier
(www.kis.nl/interventie/).

Hans Kaldenbach beschrijft in korte stukjes de eigenaardigheden van de Nederlanders. In
interactie tussen Nederlanders en statushouders kun je deze inzetten door op een
humoristische wijze te hebben over Nederlanders die andere gebruiken hebben. In plaats van
steeds uitgaan dat de nieuwkomer andere gebruiken heeft en dus afwijkt van de norm.
Een selectie uit ‘Doe maar gewoon: 99 tips voor het omgaan met Nederlanders’ door
Hans Kaldenbach:
1.
Nederlanders geven een ‘ferme’ hand.
U zult merken dat Nederlanders een hand geven die u intimiderend en dominerend vindt.
Alsof ze meteen willen laten merken wie er de baas is. Nederlanders voelen dat anders.
Zij vinden zo'n hand gewoon: ze noemen het een ferme hand. Nederlanders vinden uw
gewone hand een slappe hand. Ze vinden meteen dat u geen 'karakter' hebt.
Een ferme Nederlandse hand heeft tien kenmerken.
U loopt met een bijna gestrekte arm op de ander af, u glimlacht.
Bij het geven van de hand moet u uw elleboog buigen, dus niet gestrekt houden.
U moet uw rèchterhand geven. Als die bijv. in een mitella zit, dan moet u zich
excuseren.
U moet uw hand verticaal houden, anders denken ze dat u dominant bent of
ondergeschikt.
Daarna moet u met de ‘oksel’ van uw duim stevig botsen tegen de oksel van de
andere duim.
Knijp stevig in de hand van de ander. Hoe stevig? In een inburgeringscursus
duurt het drie weken voor u dat ‘goed’ doet.
U schudt éénmaal stevig verticaal, er komen dan vanzelf twee ‘naschudjes’ bij.
Langer vasthouden mag absoluut niet.
Tijdens het schudden moet u de ander in de ogen kijken.
En u moet dan ook ontspannen knikken en glimlachen.
Tot slot: u moet uw duim stevig in het zachte vlees van de ander drukken. Dat is
als het ware de punt achter de zin. De ander voelt dan dat u het méént!
2.
Een bloemetje meenemen.
Nederlanders die bij elkaar op bezoek gaan, nemen vaak ‘een bloemetje’ mee. Dat is
een bos bloemen. U geeft ze aan de gastvrouw. Die zegt dan meestal: “Dat had je niet
moeten doen.” Dat klinkt ondankbaar, maar is bij Nederlanders juist een teken van
dankbaarheid. De bloemen worden tijdens het bezoek (meestal door de gastvrouw) in
een vaas gezet. U neemt vooral een bloemetje mee als u de mensen nog niet zo heel
goed kent. Het maakt bijna altijd een goede indruk. De laatste jaren is het ook normaal
geworden om een fles wijn cadeau te doen. De kwaliteit is meestal niet belangrijk:
Nederlanders hebben niet zoveel verstand van wijn.
3.
Eerlijkheid en liegen.
Misschien vinden Nederlanders eerlijkheid wel hun meest positieve eigenschap. Ze
willen dat u dingen zegt zoals ze zijn. Ook als het pijn doet, ook als die waarheid grof of
brutaal is, en ook als het anderen zou kwetsen. Als u iemands eer redt door het een
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4.

beetje mooier te zeggen, dan waarderen Nederlanders dat niet. Ze zien dat als oneerlijk.
Ze vinden het liegen. Eerlijkheid is zo belangrijk dat het bijvoorbeeld in de melkreclame
wordt gebruikt: `eerlijke zuivel' wordt die melk genoemd.
Niet te enthousiast.
Nederlanders zijn niet zo uitbundig.
Als ze tevreden zijn zeggen ze het liefst dat ze “niet ontevreden” zijn.
Een goede film noemen ze vaak “niet slecht”.
Als ze een idee waarderen, dan zeggen ze dat er “best wel wat in zit”.
Hoe gaat het op het werk? “Ik mag niet klagen”.

De publicatie van alle 99 tips zijn gratis te downloaden in het Arabisch, Turks, Duits, Frans
Tsjechisch en Chinees, via deze link..

Een taalmaatje, taalcoach of taalbuddy is een laagdrempelige en goede manier om beter te
leren spreken en luisteren in de Nederlandse taal. Taalcoaching vergroot iemands wereld! Meer
dan 700.000 anderstaligen doen door onvoldoende taalkennis niet mee in onze samenleving.
Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen, taalkennis en contacten. Op 161 plekken in het
land zetten duizenden vrijwilligers zich wekelijks in.
Het ‘begint met taal’: www.hetbegintmettaal.nl is een landelijke koepelorganisatie die
ondersteuning biedt aan taalmaatjesprojecten op het gebied van goed materiaal, trainingen,
e-learning voor de taalcoach enz. Hus doel is: vrijwillige taalcoaching effectief, zichtbaar en
beschikbaar maken. Synthese is in 2016 lid van ‘Het begint met taal’ en kan gebruik maken van
hun extranet door in te loggen met een wachtwoord.

Ben je ervan bewust dat iemand de Nederlandse taal nog aan het leren is en deze nog in
mindere mate beheerst. Spreek langzaam in korte zinnen en eenvoudige woorden. Herhaal je
zin nog een keer. Gebruik ter ondersteuning beeldmateriaal, je handen en voeten.
Stuur je iemand een brief? Gebruik dan korte zinnen (geen samengestelde zinnen) en
eenvoudige woorden. Als mensen geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen heeft men niveau
A-2. Als iemand te weinig Nederlands spreekt vraag dan of degene een tolk mee kan brengen.
Als er een tolk aanwezig is zorg dan ook dat je na enkele zinnen de tolk de ruimte geeft om te
vertalen.

Met taalniveaus kun je lezers indelen. En je kunt het taalniveau van een tekst meten. Dat maakt
het makkelijk om te communiceren over de begrijpelijkheid van teksten. De niveaus lopen van
A1 tot en met C2. Verderop vind je uitleg over de verschillende niveaus.
Om je doelgroep een begrijpelijke tekst aan te bieden, is het belangrijk om verder te kijken. Zorg
dus dat je je doelgroep kent. 80 Procent van de bevolking begrijpt taalniveau B1.
Als je je teksten op dit niveau schrijft, weet je dat het grootste deel van de bevolking ze kan
lezen en begrijpen. En dat je tegelijkertijd de essentie van je boodschap kunt behouden. Je kunt
Algemene Voorwaarden prima op B1-niveau schrijven, maar A1 of A2 is niet mogelijk.
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Zie het volgende schema.
A1

A2

B1

B2

C1

C2

5% VAN DE
BEVOLKING

15% V.D.
BEVOLKING

40% V.D.
BEVOLKING

25% V.D.
BEVOLKING

10% V.D.
BEVOLKING

5% V.D.
BEVOLKING

Taalniveau A1
Iemand met taalniveau A1 begrijpt woorden of namen die vertrouwd zijn en heel eenvoudige
korte zinnen.
Taalniveau A2
A2 is het niveau van iemand die het inburgeringsexamen gedaan heeft. Hij begrijpt korte
eenvoudige teksten. Hij is in staat om informatie te vinden in eenvoudige teksten zoals een
advertentie of een menukaart.
Taalniveau B1
Mensen die taalniveau B1 hebben, begrijpen teksten die voor het grootste deel uit veelgebruikte
woorden bestaan. Maar ze begrijpen ook moeilijker taal, als ze daar veel mee te maken
hebben. Bijvoorbeeld door hun werk of hobby.
Taalniveau B2
Heeft iemand taalniveau B2? Dan begrijpt hij een tekst waarin de schrijver een standpunt
inneemt over een actueel onderwerp. Hij kan ook genieten van hedendaagse literatuur.
Taalniveau C1
Met taalniveau C1 kan iemand lange en complexe teksten begrijpen. Hij kan specialistische
artikelen en technische instructies begrijpen, zelfs als die over een ander vakgebied gaan. Hij
waardeert complexe (oudere) literatuur en het gebruik van stijlen.
Taalniveau C2
C2 is het taalniveau van hoogopgeleide mensen. Ze begrijpen eigenlijk alle teksten. Of ze nu
concreet of abstract zijn, vol staan met jargon of metaforen maakt daarbij niet uit.
Bron: paktaal.nl.

‘Peers’ kunnen klasgenoten zijn, ouderejaars of collega’s. De Peer2Peer methode is een vorm
van peer coaching, waarin Peers systematisch met elkaar samenwerken, op basis van
gelijkwaardigheid en in verschillende rollen. Iedereen die bij de Peer2Peer- aanpak betrokken
is, wordt er beter van: de school, de leerkrachten en de leerlingen.
Leerlingen en studenten die zich aanmelden voor een Peer-coaching rol worden zorgvuldig
geselecteerd en opgeleid. Docenten krijgen zo ruimte voor andere taken.
Ook docenten kunnen volgens de Peer2Peer methode opgeleid worden voor collegiale peer
coaching. Peer-coaching voor docenten vormt een belangrijke pijler binnen de Peer2Peer
methode voor de professionele leergemeenschap, waarin samen leren en gedeelde
verantwoordelijkheid voor elkaars professionele ontwikkeling centraal staan.
Of je nu leerling of docent bent, Peers geven een extra impuls aan een gezond sociaal klimaat
en de kwaliteit van het onderwijs. Peer2Peer stimuleert zoveel meer dan leren alleen! Voor
meer info klik hier (http://peer2peer).
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Hieronder beschrijven we een aantal (particuliere) projecten/initiatieven, waaruit inspiratie kan
worden gehaald voor het introduceren van vluchtelingen in de buurt. We zien in deze projecten
een aantal terugkerende elementen. Ten eerste wordt vaak geprobeerd om contact te leggen
tussen vluchtelingen en mensen die al langer in de wijk gemeente wonen, bijvoorbeeld door
koppeling aan een maatje of door activiteiten te organiseren. Het idee is dat vluchtelingen
hiermee de taal kunnen oefenen en hun netwerk opbouwen, factoren waarvan uit onderzoek
bekend is dat ze positief verband houden met (economische) integratie van vluchtelingen. Uit
onderzoek naar het welkom heten van EU migranten in Amsterdam bleek dat evenementen om
contact tussen Nederlanders en migranten te bevorderen van belang zijn. Deze evenementen
kunnen op basis van een gedeelde interesse worden georganiseerd. Daarnaast wordt in
meerdere projecten door vluchtelingen en bewoners samengewerkt aan een gezamenlijk doel.
Klik hier (https://praktijkvoorbeelden.vng.nl/) voor allerlei voorbeelden van gemeenten in
Nederland.
Gedeelde ervaringen: klik hier (/www.agentschapszw.nl/). In dit project van Vluchtelingenwerk
Amstel tot Zaan (2010) werden 13 oudere vluchtelingen gekoppeld aan oudere
Amsterdammers. In koppels werkten de deelnemers samen aan een videopresentatie over het
dagelijks leven van ouderen in Amsterdam, hiervoor volgden ze tien workshops. Omdat geen
van de deelnemers ervaring had met het bedienen van een videocamera, startten de
deelnemers het project als gelijkwaardige partners. Samen iets nieuws leren had een positief
effect en de communicatie via beeld werkte goed. Vluchtelingenwerk heeft een beeldend boekje
gemaakt van het project, via de link te downloaden.
Present Utrecht
Voor meer info: klik hier (http://stichtingpresent.nl/).
Deze stichting organiseert verschillende activiteiten voor vluchtelingen in Utrecht. Bij Mix &
Match gaan vluchtelingen en Utrechtenaars samen klussen bij mensen die hulp nodig hebben.
Ook kunnen onder de noemer ‘Welkom in je nieuwe huis’ vrijwilligers zich aanmelden om
vluchtelingen te helpen bij het inrichten van hun nieuwe huis. Bij Come and Eat gaan
vluchtelingen en Utrechtenaars samen eten. Ook zijn sportmiddagen, een schaatsmiddag en
andere ontmoetingen georganiseerd.
Cocktail
Voor meer info: klik hier (www.cocmiddennederland.nl/).
Cocktail is een project van het COC gericht op LHBT asielzoekers en vluchtelingen, bestaande
uit een maatjesproject en activiteiten voor de doelgroep. Na een intakegesprek worden
deelnemers gekoppeld aan een Nederlandse LHBT vrijwilliger, onderling worden afspraken
gemaakt over de verdere invulling van het traject. Daarnaast worden groepsactiviteiten
georganiseerd voor en door de maatjes, zoals samen koken, een film kijken, een thema-avond
of een weekend weg.
Ondertussen in de Spaarndammerbuurt
Voor meer info: klik hier (http://ondertussenonderweg.nl/).
Dit project gebruikt kunst om ontmoetingen te organiseren tussen oude en nieuwe bewoners in
de buurt. Er worden verhalen van buurtbewoners verzameld, die vorm krijgen door muzikanten,
beelden kunstenaars en theatermakers. De kunstenaars werken op openbare plekken in de
buurt.
Maatjesproject New@Home
Uitgebreide beschrijving via: www.nji.nl (www.nji.nl/nl/Databank/).
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In dit project worden jonge vluchtelingen gekoppeld aan een maatje gedurende een schooljaar.
Het project is opgenomen in de databank van effectieve jeugdinterventies (van NJI), en
bevordert de maatschappelijke participatie en sociale integratie van jonge vluchtelingen.
Verder zijn er zeer veel kleine, lokale initiatieven, vaak door burgers zelf ondernomen, te
vinden. Sociale media zoals facebook worden hierbij vaak ingezet. Meerdere websites
verzamelen dit soort initiatieven, of kunnen burgers zich via aanmelden als vrijwilliger. Ook hier
zien we het organiseren van ontmoetingen en vooral samen eten vaker terugkomen.

In 2016 voert Movisie binnen Kennisplatform Integratie & Samenleving een project uit,
waarbinnen succesvolle methoden en instrumenten voor participatie van burgers toepasbaar
worden gemaakt voor vluchtelingen. Contactpersoon van dit project is Bora Avrić
(b.avric@movisie.nl). Voor meer info: www.agentschapszw.nl.

Statushouders zelf in actie
Doe-het-zelf vluchtelingenhandboek
'Koop een fiets, vertel iedereen over je talenten en behandel vrouwen
als gelijke, niet als prinses.' Slechts een paar voorbeelden van de 45
tips en adviezen die vluchtelingen zelf geven in 'Het doe-het-zelf
vluchtelingenhandboek', dat afgelopen week gepubliceerd werd in
tijdschrift Vrij Nederland. Een sympathiek boekje, met soms
ontroerende ('zie uzelf als baby die alles opnieuw moet leren'), maar
vooral praktische tips die vluchtelingen kunnen helpen om te gaan
met de moeilijke momenten en met het opbouwen van een bestaan in
Nederland. Het boekje is vertaald in het Engels en Arabisch:
Klik hier (www.vn.nl/het-doe-het-zelf) voor het vluchtelingenhandboek.
Open Embassy: Helpdesk om je draai te vinden in Nederland
1.
voor statushouders: open embassy is 24/7 beschikbaar om je te helpen met vragen over
het opbouwen van je leven in Nederland. Nu je een status hebt gekregen, zijn er
waarschijnlijk veel dingen die je moet uitzoeken en regelen. Op open embassy krijg je
snel antwoorden op vragen over leven in NLWil je weten hoe je een Nederlands CV
maakt? Wil je checken of je een brief van de Gemeente goed begrepen hebt? Of ben je
nieuwsgierig hoe je snel nieuwe mensen in de buurt leert kennen? Log snel in en stel je
vraag op open embassy!
2.
voor vrijwilligers: open embassy is 24/7 beschikbaar om statushouders te helpen met
hun vragen over leven in Nederland. Wie kan hen beter helpen dan hun nieuwe buren,
die bekend zijn met de geschreven èn ongeschreven regels? Jouw levenservaring is van
grote waarde voor statushouders. Er zijn veel ongeschreven regels die voor jou
vanzelfsprekend zijn, maar die een nieuwkomer niet begrijpt. Jij kent de slimme
weggetjes in het Nederlandse systeem, en je hebt een netwerk waar statushouders
misschien wel iets aan hebben. Wil jij wat doen voor statushouders? En heb je af en toe
wat tijd over om online te helpen? Perfect! Je kunt op elk moment inloggen op open
embassy om wat vragen te beantwoorden - wanneer het jou uitkomt om even te helpen.
Voor meer informatie: klik hier (http://openembassy.nl).
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Geen Hollandse pot, maar een heuse Syrische proeverij voor de bewoners van de Sterrebos in
Oss. Negen vluchtelingen doken maandagmiddag de keuken van de serviceflat in om te koken
voor de bewoners. Voor meer informatie: klik hier (www.facebook.com/dtvnieuws/videos/).

Biedt Nederlandse televisieprogramma's aan met Nederlandse, Engelse en Arabische
ondertiteling, om nieuwkomers wegwijs te maken in Nederland.
www.netinnederland.nl of klik hier (http://nos.nl/artikel/2101442-videowebsite).

Het platform www.werkwijzervluchtelingen.nl richt zich op werkgevers en werknemers die
informatie zoeken over wet- en regelgeving, subsidiemogelijkheden, fiscale regelingen en over
mogelijkheden die er voor statushouders zijn binnen hun organisatie. Het platform biedt ook
informatie voor bedrijven die leerwerkplekken beschikbaar willen stellen en voor
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vluchtelingen zelf kunnen er informatie
vinden over zaken als diplomawaardering, maar zij vormen niet primair de doelgroep van het
platform. De teksten zijn daarom ook in het Nederlands gesteld. Wel wordt in het Engels naar
een aantal Engelstalige sites verwezen.

De Hulplawine: de matchmaker tussen betrokken burgers en bedrijven.
Voor meer info: klik hier (http://hulplawine.nl).
Gewone burgers maken het verschil. Vluchtelingen hebben de hulp van burgers harder nodig
dan ooit. De Hulplawine helpt door burgers, organisaties en betrokken bedrijven aan elkaar te
koppelen. Zodat burgerhulp nog beter en succesvoller wordt. Burgers kunnen zelf een actie
starten, een oproep plaatsen of zich aanbieden als vrijwilliger.
Burgers en bedrijven in actie voor vluchtelingen via Vluchtelingenwerk:
Voorbeelden van mooie initiatieven van bewoners en bedrijven voor vluchtelingen gepubliceerd
via Vluchtelingenwerk Nederland.
Voor meer informatie klik hier (www.vluchtelingenwerk.nl/steun-ons/).
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Leudal
Beesel
Venlo
Horst aan de Maas
Venray
Bergen
Gennep
Mook en Middelaar

Tweede helft 2016
50
19
136
57
59
18
24
?

Eerste helft 2017
28
11
76
32
33
10
13
6

Maatschappelijke begeleiding
door:

Gedurende:

Leudal

Vluchtelingenwerk

?

Beesel

Synthese

12 mnd.
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Dialoogbijeenkomsten kunnen vooroordelen en stereotyperingen verminderen. Dat concludeert
Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) na onderzoek naar de effectiviteit van
dialoogbijeenkomsten als methode om discriminatie tegen te gaan. Wel zijn er belangrijke
randvoorwaarden.
We delen zes tips uit het literatuuronderzoek.
1. Voorkom intergroup anxiety onder de gespreksdeelnemers.
‘Intergroup anxiety’ verwijst naar gevoelens van angst of gespannenheid die ontstaan als
iemand in contact komt met mensen die zichtbaar tot een andere groep behoren.
Onbekende gewoontes en omgangsvormen van mensen van een andere groep, kunnen
dan voor angst voor afwijzing zorgen. Het tegengaan van grote statusverschillen en
competitie tussen groepen, het bevorderen van de samenwerking (zie tip 6) en het
faciliteren van frequente ontmoetingen wordt aanbevolen om deze angst tegen te gaan.
2. Verbeter het zelfbeeld van de deelnemers voorafgaand de dialoog
Een positieve kijk op de outgroep (mensen van een andere groep) kan alleen ontstaan als
de persoon in kwestie ook een positief zelfbeeld heeft. Het effect van de dialoog kan
versterkt worden door het zelfbeeld te verbeteren voordat de dialoog start, bijvoorbeeld in
een specifiek voortraject. “Een extra drempel”, erkent onderzoeker Ikram Taouanza van
Movisie desgevraagd. “Dat vergt de nodige voorbereiding. En je moet bovendien vooraf te
weten hoe het met het zelfbeeld zit van de deelnemers.”
3. Werk tegelijk aan empathie en kennis.
De combinatie van kennis en empathie levert meer op dan alleen kennisoverdracht. De
onderzoekers bevelen daarom aan, om zowel te werken aan het vergroten van kennis als
het stimuleren van empathie. Wat betekent dit concreet? Taouanza: “Bij kennisoverdracht
kan je bijvoorbeeld historische en culturele achtergronden laten zien. Aan empathie kun je
werken door bijvoorbeeld onrechtvaardige situaties in beeld te brengen.”
4. Zorg voor ‘gradatieverschillen’ onder dialoogdeelnemers om ‘subtyping’ te voorkomen
Het fenomeen ‘subtyping’ treedt op wanneer iemand een individu uit een gestigmatiseerde
groep die afwijkt van zijn stereotiepe beeld, als een ‘uitzondering’ behandelt. Je kunt
subtyping voorkomen door ervoor te zorgen dat verschillende groepsleden uit de
gestereotypeerde groep lichte afwijkingen vertonen met het stereotiepe beeld. Deze
gradatieverschillen maakt subcategoriseren lastiger. En dat kan stereotypering doorbreken.
Voor dialoogbijeenkomsten is het daarom verstandig om verschillende leden van een
bepaalde outgroep bij de dialoog te betrekken, zodat de diversiteit binnen die groep
duidelijk wordt. Belangrijk is dat deze mensen zich duidelijk benoemen als onderdeel van
de minderheidsgroep en niet als uitzondering worden gezien.
5. Maak de positieve sociale norm voorafgaand en tijdens de dialoog expliciet.
Indien de sociale context duidelijk de norm heeft dat discriminatie niet oké is, dan worden
negatieve meningen sneller veroordeeld, zelfs door degenen die vooroordelen hebben. Het
is daarom verstandig om de deelnemers tijdens een dialoogbijeenkomst te herinneren aan
de positieve sociale norm (bijvoorbeeld: iedereen wordt gelijkwaardig behandeld). Ook het
inzetten van Peers of sleutelfiguren uit de groepen waar de deelnemers zich mee
identificeren, wordt aanbevolen om de sociale norm te versterken. Zeker wanneer het van
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te voren niet bekend is dat de Peers een positieve mening hebben, kan dit de positieve
invloed vergroten op het moment dat zij hun mening uiten.
6. Laat de deelnemers met elkaar samenwerken.
Het werken aan een gezamenlijke opdracht of aan gezamenlijke doelen zorgt voor
persoonlijke interactie die bestaande verschillen kan overbruggen. Wanneer
dialoogbijeenkomsten de deelnemers een opdracht meegeven waaruit een unanieme
oplossing moet komen, dan kan dit de impact op vooroordelen/stereotypering vergroten.
Daarbij moet het wel klikken tussen de deelnemers en moet er ruim de tijd zijn om aan
elkaar te wennen.
Bron: klik hier (/www.kis.nl/artikel/dialoog-vermindert-vooroordelen).
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1

Vreemdelingen waarvan de asielprocedure nog niet is gestart.
Vreemdelingen van wie de asielprocedure nog niet is gestart mogen in Nederland niet
werken. Ze mogen ook geen stage lopen of vrijwilligerswerk doen. Ze mogen ook niet als
zelfstandige werken. Deze persoon beschikt niet over een Vluchtelingendocument
(voorheen W1 of W2 document).
2
Vreemdeling van wie de asielprocedure is gestart (asielzoeker).
De vluchteling die asiel heeft aangevraagd krijgt van de IND een Vluchtelingendocument
(voorheen W1 of W2 document). Deze vluchteling die een asielverzoek heeft ingediend
en de verblijfsvergunning nog niet heeft, mag de eerste 6 maanden van de
asielprocedure niet betaald werken. Na 6 maanden, als de vluchteling de
verblijfsvergunning nog niet heeft, mag 24 weken per 52 weken werken, zijn werkgever
heeft dan wel een tewerkstellingsvergunning (twv) voor nodig. Wel mag hij onder
voorwaarden vrijwilligerswerk doen.
Vreemdeling aan wie asiel is verleend (statushouder).
De vluchteling die asiel heeft gekregen (een tijdelijke verblijfsvergunning voor asiel
heeft gekregen) is vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt, er staat dan op het
verblijfsdocument ‘arbeid vrij toegestaan, tewerkstellingsvergunning (twv) niet
vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen tewerkstellingsvergunning
nodig en hoeft daarom ook geen verklaring vrijwilligerswerk te worden aangevraagd.

(artikel 18 van de Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen
2005)
Onder de noemer ‘zelfwerkzaamheid’ betrekt het COA op en rond asielzoekerscentra de
bewoners en asielzoekers bij de dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld schoonmaak en
(tuin)onderhoud voor maximaal 25 uur per week. De bewoners tekenen hiervoor een
contract en ontvangen een kleine vergoeding (€ 0,56 tot € 1.10) per uur met een
maximum van € 14,-- per week.

(artikel 1a Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen)
Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning
vereist. Wel toetst het UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. De criteria daarvoor zijn
dat het gebruikelijk onbetaald is, dat er geen sprake is van winstoogmerk en dat het een
algemeen maatschappelijk belang dient. Als de werkgever, de aanvragende organisatie,
daaraan voldoet, ontvangt hij als bewijs van UWV een zogeheten vrijwilligersverklaring.
Aangezien het hier gaat om het aanwijzen van bepaalde werkzaamheden bij een
organisatie, hoeft deze geen nieuwe verklaring aan te vragen indien de organisatie dit
vrijwilligerswerk door meer of andere vreemdelingen laat verrichten.
Als een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk laat doen zonder dat zij over een
vrijwilligersverklaring van UWV beschikt, overtreedt ze de Wet arbeid vreemdelingen.
Kijk voor meer informatie hier (www.werk.nl/werk_nl/werkgever/).
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De vluchtelingen die asiel hebben gekregen zijn ook vrij om in Nederland vrijwilligerswerk te
verrichten.

Vrijwilligerswerk door vreemdelingen
Op grond van artikel 1a van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is het
vreemdelingen toegestaan als vrijwilliger deel te nemen aan arbeid:
die gebruikelijk onbetaald is;
die geen winstoogmerk heeft en;
die een algemeen maatschappelijk belang dient.
UWV toetst of er sprake is van vrijwilligerswerk en geeft als bewijs daarvan een schriftelijke
verklaring, de Vrijwilligersverklaring, af aan de werkgever. Indien aan de voorwaarden met
betrekking tot de vreemdeling wordt voldaan en de werkgever beschikt over deze
vrijwilligersverklaring, is het verbod een vreemdeling in Nederland zonder
tewerkstellingsvergunning arbeid te laten verrichten (artikel 2, eerste lid van de Wav) niet van
toepassing voor deze arbeid.
Omdat de Vrijwilligersverklaring zich richt op het aanwijzen van bepaalde werkzaamheden als
vrijwilligerswerk, behoeft een werkgever niet een nieuwe Vrijwilligersverklaring te vragen indien
hij dit werk door andere of meer vreemdelingen laat verrichten.
Om een indruk te geven welke werkzaamheden als vrijwilligerswerk kunnen worden
aangemerkt, heeft UWV onderstaande (niet limitatieve) lijst opgesteld. Voor de werkzaamheden
in deze lijst genoemd, wordt een Vrijwilligersverklaring afgegeven mits aan de drie
eerdergenoemde wettelijke criteria wordt voldaan:
1.
activiteiten voor kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties;
2.
activiteiten in gemeenschapshuizen, club- en buurthuizen;
3.
activiteiten voor hobby- en vrijetijdsclubs;
4.
activiteiten in de amateur- en recreatiesport;
5.
activiteiten in de amateuristische kunstbeoefening;
6.
activiteiten voor folklore, (volks)cultuur en natuur;
7.
activiteiten voor emancipatiebewegingen;
8.
activiteiten voor niet-commerciële winkels, zoals rechts- en wetswinkels,
onderwijswinkels, gezondheidswinkels;
9.
activiteiten in onderwijsinstellingen voor zover kinderen van de betrokkenen aan die
instellingen onderwijs ontvangen;
10.
activiteiten van organisaties die gericht zijn op (ontwikkelings)hulp aan de derde wereld;
11.
activiteiten in bejaarden- en verpleegcentra, voor wat betreft: begeleid wandelen,
voorlezen, gezelschap houden, begeleiding naar arts/ziekenhuis/ondersteuning niet
professioneel welfarewerk, verzorging maaltijdvoorzieningen voor ouderen binnen de
wijk, bibliotheek;
12.
activiteiten in de maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg, zoals Rode
Kruis (welfare en kolonnewerk), Leger des Heils, EHBO-verenigingen, actie- en
belangengroepen zoals Vluchtelingenwerk Nederland, Amnesty International,
vredeswerkgroepen;
13.
activiteiten voor instellingen op het gebied van bescherming en behoud van dieren,
natuur en milieu, zoals de dierenambulance, dierenbescherming, dierenopvang,
kinderboerderij, knotten van wilgen, onderhoud van staatsbossen;
14.
activiteiten die binnen een asielzoekerscentrum worden verricht voor alle gebruikelijke
doe het zelf werkzaamheden zoals het schoonmaken, het helpen in de keuken, het
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onderhoud van tuinen en voorkomende onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, voor
zover deze werkzaamheden niet worden verricht ten dienste van derden.
Werkzaamheden waarvoor geen Vrijwilligersverklaring wordt afgegeven – ongeacht de
instelling waarvoor de werkzaamheden worden verricht – zijn onder meer:
restauratiewerkzaamheden/groot onderhoud;
kinderopvang.
Aangezien de activiteiten geen winstoogmerk mogen hebben en een algemeen maatschappelijk
belang moeten dienen, zijn werkgevers in de profit-sector uitgesloten van het verkrijgen van een
Vrijwilligersverklaring.

Voor stages gelden in principe dezelfde regels als voor werk. Asielzoekers mogen dus in
principe pas nadat zij zes maanden in procedure zitten stage lopen.
Voor asielzoekers die gebruik maken van opvang bij of krachtens de Wet Centraal Orgaan
opvang asielzoekers, hoeft een werkgever geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen als zij
tewerk worden gesteld in het kader van een beroepsopleiding op grond van een
beroepspraktijkvormingsovereenkomst of in het kader van hbo/wo-opleiding op grond van een
stageovereenkomst. Er is ook een vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht voor
werkgevers die jonge vreemdelingen * (ook zonder verblijfsdocumenten) een in het kader van
hun opleiding verplichte stage laten lopen **. Voorwaarden zijn dat de stage essentieel is voor
de opleiding, dat de leerling voor zijn of haar achttiende verjaardag aan de opleiding is
begonnen en dat de stage onbezoldigd is (reiskostenvergoeding uitgezonderd). Verder is van
belang dat er daadwerkelijk stagewerkzaamheden worden verricht, en de stage niet wordt
ingezet ter vervanging van werkzaamheden die gewoonlijk door een werknemer worden
verricht. De opleidingen waarvoor dit geldt, zijn vermeld in artikel 1f van het Besluit uitvoering
Wet arbeid vreemdelingen. Het gaat daarbij onder meer om de beroepsopleidende leerweg
(BOL) van het mbo, het praktijkonderwijs, de leerwerktrajecten en de entreeopleiding op het
vmbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal
onderwijs.
* Let op: dit wordt mogelijk uitgebreid naar stages die relevant zijn voor de opleiding.
** Dit wordt mogelijk uitgebreid naar stages die relevant zijn voor de opleiding. Deze uitbreiding geldt
echter alleen voor vreemdelingen met een verblijfsvergunning regulier, voor asielzoekers en illegalen blijft
de regel gelden dat het moet gaan om een verplichte stage.

(Paragraaf 29 van de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014)
Een asielzoeker van wie de procedure zes maanden eerder is gestart mag onder voorwaarden
in Nederland werken. Hij mag alleen tewerk gesteld worden als de werkgever over een
tewerkstellingsvergunning beschikt. UWV verstrekt de tewerkstellingsvergunning alleen als de
aanvraagprocedure van de betreffende asielzoeker volgens informatie van IND en COA aan
UWV al langer duurt dan zes maanden. Ook toetst UWV of aan de vreemdeling een
marktconform loon wordt betaald.
De vreemdeling mag maximaal 24 weken per 52 weken tewerkgesteld worden en in
geval van werkzaamheden als artiest maximaal 14 uit 52 weken. Dit heeft te maken met
de referte-eis in de WW. UWV toetst niet of er voor de functie die de asielzoeker zal
vervullen prioriteit-genietend aanbod op de arbeidsmarkt is. Voor het aanvraagformulier klik hier
(www.werk.nl/). Als een asielzoeker wiens procedure zes maanden eerder is gestart kan ook
vrijwilligerswerk verrichten. Hiervoor moet de werkgever wel over een vrijwilligersverklaring
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beschikken. Deze kan bij het UWV worden aangevraagd. Voor meer informatie klik hier
(www.werk.nl/werk_nl/werkgever/).

Asielzoekers die willen werken moeten zelf werk zoeken. Het COA geeft wel advies, maar
bemiddelt niet.

Met een tewerkstellingsvergunning mag een asielzoeker ook aan de slag als zelfstandig
ondernemer. Die vergunning geeft het UWV ook in dit geval pas aan de opdrachtgever als een
asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is.

Wanneer IND aan een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’
verleent, wordt deze een zogeheten statushouder. Hij is dan vrij op de arbeidsmarkt. Op
zijn verblijfsdocument staat dan de aantekening ‘arbeid vrij toegestaan; ’twv niet
vereist’. Een statushouder kan niet alleen een functie in loondienst vervullen, maar ook
kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Ook kan hij een werkervaringsplaats of stage
vervullen. Voorwaarden die gelden voor zo’n stage of werkervaringsplaats zijn dat er een
stageplan is, evenals begeleiding en evaluatie. Als de stageactiviteiten zich onvoldoende
onderscheiden van reguliere werkzaamheden, moet men het wettelijk minimumloon
betalen.
Statushouders zijn vrij om in Nederland vrijwilligerswerk te verrichten, hiervoor is geen
vrijwilligersverklaring nodig.

Voor diverse vragen en antwoorden: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-enantwoord

Een asielzoeker van wie de procedure langer dan zes maanden loopt mag in Nederland
24 weken per jaar werken (voor artiesten geldt een kortere termijn van 14 weken). Dat
kan met een tewerkstellingsvergunning. Deze wordt versterkt door het UWV aan de
werkgever van de asielzoeker. UWV toetst of aan de vreemdeling een marktconform loon
wordt betaald. UWV toetst niet of er voor de functie die de asielzoeker zal vervullen
prioriteit genietend aanbod op de arbeidsmarkt is.
De asielzoeker heeft recht op dezelfde beloning als Nederlanders.

Heeft een asielzoeker werk? Dan betaalt hij het COA een eigen bijdrage voor onder meer
de kosten van de opvang. Men mag 25% van hun inkomsten houden, tot maximaal
€ 185,00 per maand. Verdient men meer dan het bedrag dat ze het COA moeten betalen? Dan
mag de rest van de inkomsten behouden worden.

De vluchteling die asiel heeft gekregen (een tijdelijke verblijfsvergunning voor asiel heeft
gekregen) is vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt, er staat dan op het verblijfsdocument
‘arbeid vrij toegestaan, twv niet vereist’. Voor deze groep heeft een werkgever dus geen
tewerkstellingsvergunning nodig en hoeft daarom ook geen verklaring vrijwilligerswerk
te worden aangevraagd.
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Onder de noemer zelfwerkzaamheid betrekt het COA op en rond asielzoekerscentra de
bewoners, asielzoekers, bij de dagelijkse werkzaamheden, bijvoorbeeld schoonmaak en
(tuin)onderhoud voor maximaal 25 uur per week. De bewoners tekenen hiervoor een
contract en ontvangen een kleine vergoeding (56 tot 110 eurocent) per uur met een
maximum van 14 euro per week.

Asielzoekers mogen vrijwilligerswerk doen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning
vereist. Wel toetst het UWV of er sprake is van vrijwilligerswerk. De criteria daarvoor zijn
dat het gebruikelijk onbetaald is, dat er geen sprake is van winstoogmerk en dat het een
algemeen maatschappelijk belang dient. Als de werkgever, de aanvragende organisatie,
daaraan voldoet, ontvangt hij als bewijs van UWV een zogeheten vrijwilligersverklaring.
Als een organisatie asielzoekers vrijwilligerswerk laat doen zonder dat zij over een
vrijwilligersverklaring van UWV beschikt, overtreedt ze de Wet arbeid vreemdelingen.
Voor meer informatie zie www.werk.nl/werkvergunning of klik hier.
NB: Statushouders zijn vrij om in Nederland vrijwilligerswerk te verrichten, hiervoor is
geen vrijwilligersverklaring nodig.

Asielzoekers mogen in principe pas nadat zij zes maanden in procedure zitten stage
lopen. Voorwaarden die gelden voor zo’n stage of werkervaringsplaats zijn dat er een
stageplan is, evenals begeleiding en evaluatie. Verder is van belang dat er daadwerkelijk
stagewerkzaamheden worden verricht, en de stage niet wordt ingezet ter vervanging
van werkzaamheden die gewoonlijk door een werknemer worden verricht. Als de
stageactiviteiten zich onvoldoende onderscheiden van reguliere werkzaamheden, moet
men het wettelijk minimumloon betalen.

Voor asielzoekers hoeft een werkgever geen tewerkstellingsvergunning aan te vragen als
zij tewerk worden gesteld in het kader van een beroepsopleiding op grond van
beroepspraktijkvormingsovereenkomst of in het kader van HBO/WO-opleiding op grond
van een stageovereenkomst.

Er is ook een vrijstelling van de twv-plicht voor werkgevers die jonge vreemdelingen
(ook zonder verblijfsdocumenten) een in het kader van hun opleiding verplichte stage
laten doen. Voorwaarden zijn dat de stage essentieel is voor de opleiding, dat de leerling
voor zijn of haar achttiende verjaardag aan de opleiding is begonnen en dat de stage
onbezoldigd is (reiskostenvergoeding uitgezonderd). De opleidingen waarvoor dit geldt,
zijn vermeld in artikel 1f van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen. Het gaat
daarbij onder meer om de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het mbo, het
praktijkonderwijs, de leer-werktrajecten en de entreeopleiding op het vmbo en de
uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal
onderwijs.

Asielzoekers van wie de procedure zes maanden eerder is gestart mogen in Nederland
als zelfstandige werken als ze over een tewerkstellingsvergunning beschikken.
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Wanneer IND aan een asielzoeker een verblijfsvergunning ‘asiel voor bepaalde tijd’
verleent, wordt hij een zogeheten statushouder. Hij is dan vrij op de arbeidsmarkt. Een
statushouder kan niet alleen een functie in loondienst vervullen, maar ook kiezen voor
zelfstandig ondernemerschap. Voor statushouders gelden dezelfde rechten en plichten
als het gaat om beloning en arbeidsomstandigheden als voor Nederlanders.
Ook kan hij een werkervaringsplaats of stage vervullen. Voorwaarden die gelden voor
zo’n stage of werkervaringsplaats zijn dat er een stageplan is, evenals begeleiding en
evaluatie. Als de stageactiviteiten zich onvoldoende onderscheiden van reguliere
werkzaamheden, moet men het wettelijk minimumloon betalen.
Bron: klik hier (www.werk.nl/werk_nl/werkgever/).
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Wat is cultuur?
Cultuur is het geheel van waarden en normen die een leidraad vormen voor het denken en
handelen. Ieder mens heeft een eigen manier van denken, voelen en doen. Dit is aangeleerd
door alles wat u meemaakt. Denk hierbij aan:
het land waar u bent opgegroeid
de buurt of stad waar u vandaan komt
de opleiding die u heeft genoten
uw opvoeding
de vrienden waar u mee omgaat.
Al deze factoren bepalen hoe u denkt, voelt en handelt. Zij bepalen waar uw interesses naar
uitgaan, wat u belangrijk vindt, hoe u reageert en welke beslissingen u neemt. Samen vormen
zij uw referentiekader. Dit is het geheel aan gewoontes, regels en normen waarnaar een mens
zich in zijn handelen, denken en voelen richt.

Het referentiekader van mensen is van invloed op de manier waarop ze met elkaar
communiceren. Mensen met eenzelfde soort referentiekader communiceren vaak makkelijker
met elkaar dan mensen met een totaal verschillend referentiekader. Als u praat met iemand die
u al jaren kent, heeft u vaak veel minder woorden nodig om elkaar te begrijpen dan wanneer u
praat met een vreemde. Een groot verschil in referentiekader betekent dat zender en ontvanger
extra hun best moeten doen om elkaars gedachten, bedoelingen en gevoelens te volgen. De
zender moet woorden gebruiken die de ontvanger begrijpt.
Dit is een probleem als de zender en ontvanger uit verschillende landen komen en dus een
andere taal spreken. Maar ook als ze uit hetzelfde land komen, kunnen zender en ontvanger
verschillende 'talen' spreken.

Interculturele communicatie is communicatie tussen personen uit verschillende culturen. Dit
betekent in de Nederlandse samenleving de communicatie tussen allochtonen en autochtonen.
Het kan ook communicatie zijn tussen mensen uit hetzelfde land, die uit verschillende sociaaleconomische groepen of subculturen komen. Om het verschil in referentiekader te
overbruggen, is het in de communicatie van belang om kennis te nemen van elkaars waarden,
normen en/of referentiekader. Dan verloopt de communicatie beter. Een onbevooroordeelde
houding is daarbij essentieel.
Culturele verschillen veroorzaken verschillen in communicatie, gedrag, waarden, normen, denken leefpatronen. Interpretaties, waarderingen en beleving van de sociale werkelijkheid in de ene
cultuur staan soms lijnrecht tegenover die van een andere cultuur.

Onbekendheid met de emotionele betekenis die een bepaald begrip, gebaar of handeling voor
de ander heeft, leidt bij interculturele contacten soms tot problemen. Beide partijen beschouwen
hun eigen gedrag tenslotte als normaal, en het gedrag van de ander als abnormaal.
Het niet goed interpreteren van een standaarduitdrukking, een zegswijze of een
beleefdheidsfrase leidt dan ook wel eens tot miscommunicatie.
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Goede interculturele communicatie is (volgens Pinto) alleen mogelijk wanneer men werkt
volgens de Drie Stappen Methode:
1.
Het leren kennen van de eigen cultuurgebonden waarden en normen. Welke regels en
codes zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?
2.
Het leren kennen van de cultuurgebonden normen en waarden van de ander.
3.
Het leren omgaan met de verschillen.

De moderne westerse culturen zijn grofmazig (G-cultuur) volgens Maslow, en de traditionele
niet-westerse culturen zijn fijnmazig (F-cultuur), zo beargumenteert Pinto. Dat wil zeggen:
In G-culturen zijn mensen in de eerste plaats individuen, die verantwoordelijk zijn voor
het eigen gedrag. Mensen moeten hun gedrag grotendeels zelf bepalen.
In F-culturen speelt de groepsgebondenheid een grote rol. Mensen zijn vooral
groepslid en verantwoordelijk voor het groepsbelang. Het gedrag van mensen ligt voor
een groot deel vast in gedetailleerde gedragsregels.
De identiteit in een G-cultuur wordt bepaald

De identiteit in een F-cultuur wordt bepaald

door eigen waarden en normen, door eigen
zingeving van je leven.

door de plaats die je in de groep inneemt en
door de waarden, normen en zingeving van
de groep.
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Behoefteniveau

Voorbeelden van

Behoefteniveau

behoeften
Primaire
behoeften

Voedsel, drinken, lucht
om te ademen, rust,

Voorbeelden van
behoeften

Elementaire
behoeften

slaap,
lichaamsbeweging,

Eten, drinken, rust,
slaap, bescherming,
tegen kou, regen, zon

bescherming tegen kou,
regen, zon
Behoefte aan

Onderdak, het hebben

Behagen van de

Beleefdheid, leven

zekerheid

van
inkomen, de zekerheid

eigen groep

overeenkomstig plaats
en rol binnen groep,

van een rechtvaardige
behandeling,

wederzijdse hulp in
groep, indirecte en

bescherming
tegen gevaar

impliciete
communicatie

Behoefte aan

Zichzelf mogen zijn

acceptatie

tegenover
anderen, genegenheid,

Goede naam

Eervol gedrag,
zichtbare rijkdom,
waardering door

liefde, behoren tot een
sociale groep

anderen, bescherming
van familie-eer

Behoefte aan

Erkenning door anderen Eer

Het voorkomen en

erkenning

van deskundigheden,
zelfvertrouwen,

bestrijden van
gezichtsverlies,

zelfrespect, prestige,
maatschappelijk

schaamte, schande en
eeraantasting

aanzien
Behoefte aan
zelfontwikkeling

Ontwikkeling van eigen
talenten, creativiteit,
leveren van een
prestatie, gezonde

Elementaire
behoeften

Eten, drinken, rust,
slaap, bescherming,
tegen kou, regen, zon

rivaliteit,
verantwoordelijk
zijn voor eigen handelen

Vooral de eerste keer dat u de ander ontmoet kan het zijn dat u moeite heeft om het gesprek te
beginnen. Om u hierbij een handje te helpen, vertellen we iets meer over de non-verbale
communicatie en geven we u een aantal suggesties voor de kennismaking. Wanneer mensen
uit verschillende culturen elkaars taal niet goed begrijpen, is het plezierig om iets meer over
non-verbale communicatie te weten. Het kan u helpen om uzelf duidelijker uit te drukken.
Mensen uit verschillende culturen spreken vaak elkaars taal niet. Soms moeten ze
communiceren in een tweede taal: de non-verbale. De gesprekspartners zullen proberen
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elkaars non-verbale signalen nog aandachtiger te ‘lezen’, omdat dat de enige overblijvende
spontane signalen zijn. Aangezien beide partijen meestal niet weten dat een groot deel van de
non-verbale taal aangeleerd is, ontstaan hierdoor geregeld misverstanden. U kunt vragen naar
de betekenis van een woord, maar dat is veel moeilijker met verwarrend non-verbaal gedrag.
Alleen al omdat u vaak niet weet wat nu precies verwarrend is.
U kunt cultuurverschillen op elk non-verbaal gebied aantreffen:
uiterlijk
lichaamshouding
beweging en gebaren
gelaatsuitdrukkingen
oogcontact
stemtaal
aanraken en afstand tussen personen
ruimte- en tijdhantering.

Gezicht en lichaam geven veel informatie. Mensen van een ‘ander’ ras, geslacht of de
‘verkeerde’ leeftijd weten hoezeer dat telt. Ook andere uiterlijke kenmerken vertellen veel over
een persoon. Gezicht en lichaam vertonen bijvoorbeeld tekens van veel voorkomende
stemmingen: lach- en zorgrimpels, de toegeknepen mond van de zwijgzame, de opgetrokken
schouders van de angstige, of de gebogen schouders van mensen die zichzelf te lang vinden.
Ziekten laten ook hun sporen achter: migraine-ogen, de lijnen rond de mond van de
maagpatiënt, reumahanden, enz.
In bijna iedere cultuur vertegenwoordigt lengte macht. En mensen schrijven knappe personen
vaak positieve eigenschappen toe. Dit heeft weer invloed op de manier waarop anderen met
mooie mensen omgaan. Wat mooi en lelijk, of typisch mannelijk en vrouwelijk is, verschilt sterk
van cultuur tot cultuur. Elke sociale groep ontwikkelt zijn eigen – vaak impliciete – normen over
uiterlijk, kleding, haardracht en versierselen. Als u omgaat met mensen uit andere culturen is
het verstandig stil te staan welke kleding, haardracht en versierselen passend zijn.

De lichaamshouding geeft veel informatie over primaire emoties van een ander. Als u
gevoelens van een ander wilt inschatten, hoeft u alleen zijn lichaamshouding in detail te
imiteren. Therapeuten en acteurs maken veel gebruik van deze methode. Lichaamshouding
toont gevoelens op de volgende gebieden:
Dominantie: een dominante houding herkent u aan mensen met het hoofd achterover
en het lichaam recht.
Onderdanigheid: de onderdanige houding herkent u aan mensen met het hoofd
voorovergebogen en neergeslagen ogen. Buigen of knielen benadrukt de
onderdanigheid van personen.
Aantrekking
Afstoting
Spanning – ontspanning: Ontspanning herkent u aan de mate waarin ledematen ‘los’
en ontspannen zijn: hangende schouders, slappe armen, open handen en het
lichaamsgewicht op één been. Ook een asymmetrische houding is een teken van
ontspanning. Een symmetrische houding drukt in alle culturen respect uit. Zo zijn
gebedshoudingen altijd symmetrisch. Of de biddende persoon nu staat, zit of knielt.
Tenslotte is er nog iets opmerkelijks aan mensen die intensief met elkaar in gesprek
zijn: de houdingsovereenkomst. We kopiëren de lichaamshouding, èn soms zelfs de
bewegingen van gelijkgestemden of mensen die we aardig vinden.
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Alle lichaamsbewegingen werken samen in de lichaamstaal. Ze vormen een echte taal, met een
woordenschat en een soort grammatica. Sommige bewegingen hebben geen bepaalde
betekenis, behalve dat ze gemoedstoestanden als spanning, ongeduld of zenuwachtigheid
uitdrukken: op tafel trommelen, met het been schommelen of met een potlood spelen. Maar pas
op! Ook hier bespeuren we culturele verschillen. Een volwassen Keniaan kan bijvoorbeeld
zachtjes op tafel trommelen – niet omdat hij zich verveelt of ergert – maar omdat hij nadenkt.
We lichten enkele soorten gebaren toe.
Embleemgebaren:
Veel bewegingen hebben, net als woorden, een duidelijke betekenis binnen een cultuur
of subcultuur. Dit zijn altijd aangeleerde en sterk gestileerde gebaren: deze noemt men
embleemgebaren. Per cultuur kan de betekenis verschillen.
Het Amerikaanse ókay’ gebaar – een cirkel gemaakt met duim en wijsvinger – is daar
een goed voorbeeld van. In sommige Latijns-Amerikaanse landen is dit een obsceen
gebaar, in Frankrijk betekent het gebaar ‘nul’ en in Japan drukt het ‘geld’ uit. Een ander
voorbeeld is hoe Noordwest-Europeanen de lengte van iemand aangeven, namelijk
door hun arm uit te strekken met de palm naar beneden. Ditzelfde gebaar drukt in
enkele Latijns-Amerikaanse landen de hoogte van dieren uit. In Thailand is het weer
beledigend om iemand met de vinger aan te wijzen. Ook het liftersgebaar, dat bijna
iedereen ter wereld begrijpt, is in verschillende Afrikaanse landen zo obsceen dat de
lifter geen lift kan verwachten, maar een pak slaag. Het ‘V-teken’ betekende tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog voor veel mensen ‘victorie’ (overwinning). Later kreeg het
voor anderen een nieuwe betekenis, namelijk ‘vrede’.
Gebarencombinaties:
Dit is de combinatie van stemklank, handgebaren, hoofdbewegingen en veranderingen
in blikrichting. De gespreksregeling is hier een goed voorbeeld van: de manier waarop
u zich van aandacht verzekert, de beurt neemt in spreken en luisteren, laat zien dat u
uw bijdrage gaat afronden, enzovoort. Sommige gebaren en lichaamsbewegingen zijn
gecombineerd tot ceremonies. Bijvoorbeeld begroetings- en afscheidsceremonies:
iedereen gedag zeggen; zoenen; handen schudden; de gastvrouw en -heer bedanken
en zeggen hoe jammer u het vindt al weg te moeten.
Status en sekse:
Spelen ook mee in lichaamsbewegingen en gebaren. Vrouwen uit de West-Europese
werkende klasse gebruiken meer als mannelijk beschouwde gebaren (evenals mannen
uit die klasse), dan in de sociale klassen daarboven. Mannen verschillen van vrouwen
in hun manier van gebaren, lopen, staan en zitten. Mannen die afwijken van het
voorgeschreven mannelijk bewegingspatroon noemt de buitenwereld doorgaans
‘verwijfd’. En vrouwen die zich mannelijk bewegen, krijgen vaak te horen dat ze
onaantrekkelijk en dominant zijn.
Amerikaanse en Noordwest-Europese vrouwen gebaren minder dan mannen, maar
hebben meer oogcontact. Vrouwen uit het gebied rond de Middellandse Zee doen juist
het tegenovergestelde en mijden elk publiekelijk oogcontact, vooral met mannen. Beide
seksen uit dat gebied gebaren meer en nadrukkelijker dan Noordwest-Europeanen.
Verschillen in gebaren en bewegingspatronen tussen culturen zijn complex en
gevarieerd. De enige manier waarop u ernstige fouten kunt vermijden in het contact
met vreemdelingen en etnische minderheden, is bewust en systematisch observeren
van gedrag.

Het gezicht is het meest zichtbare deel van het lichaam en geeft emoties het best weer. De
gebieden rond de ogen en mond zijn het expressiefst. Om de emoties van een persoon te
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beoordelen aan de hand van gelaatsuitdrukkingen, is het wel noodzaak dat een groter deel van
de persoon te zien is en dat ook de situatie bekend is.

Iemand in de ogen kijken is een van de meest intensieve vormen van menselijk contact. We
maken oogcontact wanneer:
we de reactie van de ander op onze woorden of daden willen zien;
we de ander willen laten spreken;
we kennis willen maken of elkaar beter willen leren kennen;
we willen domineren, in geval van wedijver of woede, en als we de ander zijn blik willen
laten afwenden.
Het is makkelijk te zien hoe oogcontact een rol speelt bij het vervullen van de drie voornaamste
sociale behoeften, namelijk erbij horen (inclusion), invloed (control) en genegenheid, positief of
negatief (affection). Met oogcontact kunnen we iemand erkennen of erbij laten horen. Wel
moeten we ons realiseren dat aanhoudend oogcontact in veel Aziatische en Afrikaanse
culturen, vooral tussen mensen van ongelijke status, onbeleefd is: degene die staart probeert
de ander te domineren. Dominante leden van een groep kijken minder naar elkaar dan
personen die zich op minder invloedrijke mensen oriënteren. Groepsleden waar mensen het
meest naar kijken, behoren tot de invloedrijke personen.
Het verband tussen affectie en oogcontact blijkt wanneer mensen diep in een gesprek
verwikkeld zijn. Hoe meer ze praten, hoe meer ze betrokken raken en hoe meer oogcontact er
gemaakt wordt. Oogcontact is intensiever als mensen positieve feedback krijgen, als ze elkaar
lang kennen, als ze elkaar aardig vinden of als ze verliefd zijn.

Naast het gezicht is de paralinguïstiek of ‘stemtaal’ de belangrijkste vertolker van onze
gevoelens. Stemtaal omvat alle aspecten van de gesproken taal en de geluiden eromheen, met
uitzondering van de woorden zelf. Het gaat er niet om wàt er gezegd wordt, maar hóe het
gezegd wordt. Stemtaal omvat volume, toonhoogte, articulatie, stemkwaliteit (schorheid,
helderheid, keelklanken, volheid), spreeksnelheid, ritme (vloeiend of stotterend) en de variaties
in al deze aspecten. Andere elementen zijn: zuchten, keel schrapen, snuiven, lachen,
giechelen, huilen, geeuwen, ‘ehs’ en ‘ohs’, ‘hmms’, aarzelingen, pauzes en beklemtoningen.
Tien seconden luisteren verschaft u al veel informatie. Zo kunt u, als u anderen hoort spreken,
al snel onderscheid maken tussen man of vrouw, blank of zwart, klein of groot, verschillen in
lichaamsbouw, dik of dun, jong of oud. En verraadt het accent opleidingsniveau, regio van
herkomst en sociale klasse of status.
Het aantal stiltes en hun lengte in een gesprek zeggen iets over het soort gesprek en de diepte
ervan. Ook hier speelt cultuur een belangrijke rol. In tegenstelling tot Westerse landen,
waarderen Japan en China lange stiltes in een gesprek. Westerlingen worden zenuwachtig van
stiltes, vooral als de gesprekspartners elkaar niet goed kennen. Alleen in gesprekken met
bekenden die ze vertrouwen of liefhebben, tolereren Westerlingen stiltes.

Aanraking is de primitiefste vorm van communicatie. Lichamelijk contact onderscheidt twee
hoofdvormen:
zorg en intimiteit
agressie en overheersing.

Wie mag wie aanraken, wanneer, onder welke omstandigheden en waar?
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Elke maatschappij heeft gedetailleerde uiteenlopende gedragsregels. De Amerikaanse
onderzoeker Jourard vroeg zijn studenten door wie ze zich lieten aanraken en waar. Zijn
gevolgtrekkingen gaan ook op voor West-Europa. Vrouwen raken meer aan en ontvangen ook
meer aanrakingen van vriendinnen en vrienden, vaders en moeders. Jongetjes leren hun
vriendjes niet aan te raken. Vaders, net zo opgevoed, raken zelden méér aan dan de handen
van hun zoons. In deze cultuur verwarren mensen aanraken met erotiek, en tederheid met
verwijfdheid. In Latijns-Amerikaanse en mediterrane culturen is aanraken tussen mannen
daarentegen veel gebruikelijker. Overigens raken mannen en vrouwen elkaar in het openbaar
veel minder aan. In Arabische landen is dat nog sterker. Oogcontact tussen de seksen is daar
zelfs zeer onbetamelijk.
Het joodse gebruik, je gesprekspartner op de schouder of bovenarm te tikken om de aandacht
te trekken of een punt te benadrukken, stuit in Noordwest-Europa op weerstand. Westerlingen
raken vreemden alleen per ongeluk aan. In volle bussen, treinen en liften verontschuldigen ze
zich zelfs als ze iemand aanraken. Of doen ze alsof de ander er niet is, door oogcontact en
verbaal contact te mijden. Wat mag op dit gebied hangt af van status, leeftijd en omstandigheden. Zo mogen artsen, verpleegsters en kappers ons wel aanraken, omdat dit bij hun werk
hoort en de aanrakingen geen persoonlijke bedoelingen hebben. En alleen ouderen en hoger
geplaatsten kunnen het initiatief nemen tot aanraken, nooit andersom. Voetballers omhelzen
elkaar na een doelpunt, maar dan wel alleen op het veld; nooit onder de douche. Het is erg
belangrijk de regels op het gebied van aanraken te volgen als u in een andere cultuur verkeert.

U heeft, als iedereen - behoefte aan privé-terrein om u heen. De afstand tot anderen varieert
per cultuur. Arabieren en Zuid-Amerikanen kiezen de kleinste afstand voor gesprekken, en
Zweden en Schotten staan relatief ver uit elkaar. Kleine verschillen in gespreksafstanden
voelen mensen snel aan en kunnen aanleiding geven tot vooroordelen. Engelsen staan meestal
15 tot 25 cm verder uit elkaar dan Nederlanders. Het resultaat is dat onze buren ons als
‘opdringerig’ beschouwen en wij de Engelsen juist als ‘afstandelijk’.
De aard van de relatie, de intimiteit van het gesprek, de omstandigheden en de culturele
achtergrond bepalen het nabijheidgedrag. Door de ‘verkeerde’ afstand te kiezen, vooral als die
te klein is, voelen mensen zich niet op hun gemak. Aan de andere kant brengt u, door ver weg
te blijven staan, direct een boodschap van afkeer over. In interculturele relaties kunnen
spanningen ontstaan door aan de nabijheidregels van de eigen cultuur vast te houden.
Status en dominantie spelen ook een rol. De persoon met de hoogste status heeft in de meeste
culturen het ‘recht’ de afstand te bepalen of de grens van het gebied van de ander te
overschrijden. Een meerdere kan het kantoor van een ondergeschikte binnenlopen en tijdens
het gesprek op diens bureau leunen. Het omgekeerde komt zelden voor.
Tenslotte fungeren afstandsveranderingen en andere non-verbale signalen als teken dat
mensen een gesprek willen beginnen of beëindigen. Net als al het andere communicatiegedrag,
geeft het nabijheidgedrag uitdrukking aan de drie sociale kernbehoeften: erkenning, invloed en
genegenheid.
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