
Stem met je hart!

1. Kleinschalige opvang midden in de samenleving 
Door gebrek aan slaapplekken wonen veel asielzoekers 
momenteel in tijdelijke noodopvanglocaties. De 
omstandigheden zijn daar vaak slecht. Net als de meeste 
reguliere asielzoekerscentra, zijn het grootschalige locaties 
die ver van de bewoonde wereld liggen. Voor asielzoekers is 
het daardoor moeilijk om deel te nemen aan het gewone leven: 
hun talenten worden niet benut, het zelfvertrouwen daalt en er 
ontstaat geen sociaal netwerk. Wij dringen aan op structurele, 
kleinschalige opvang in of nabij bestaande woonwijken van 
de gemeenten. Asielzoekers met een grote kans op een 
verblijfsvergunning, kunnen hier meedoen in de samenleving. 
Ze krijgen taal- en sportlessen en hulp bij het vinden van een 
stage of (vrijwilligers)werk. 

2. Sneller weg uit asielzoekerscentra
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van 
vluchtelingen. Een gevoelig thema, want er is sprake van een 
krappe woningmarkt, waardoor veel woningzoekenden te lang op 
een wachtlijst staan. Voor vluchtelingen betekent het een langer 
verblijf in het asielzoekerscentrum. En omdat zij daar niks kunnen 
en mogen, stokt hun integratie. Wij adviseren gemeenten om 
duidelijke afspraken te maken met woningcorporaties. We 
hebben zeker begrip voor tijdelijke, alternatieve oplossingen, 
maar dit mag niet ten koste gaan van de integratiekansen en de 
kwaliteit van wonen voor vluchtelingen. Zo zijn wij voorstander 
van een mix met andere bewoners. Vluchtelingen komen dan 
eerder in contact met Nederlandstalige inwoners, leren sneller de 
taal en bouwen een sociaal netwerk op. 

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een belangrijk moment, omdat gemeenten een grote 
rol spelen in het leven van vluchtelingen. Ze bepalen in belangrijke mate welke kansen vluchtelingen krijgen 
bij het opbouwen van een nieuw bestaan. Jij kunt hierin ook een verschil maken voor vluchtelingen. Stem met 
je hart en draag bij aan een vluchteling-vriendelijk beleid! VluchtelingenWerk heeft een duidelijke visie op 
de opvang en integratie. En wij zetten ons in alle gemeenten in voor vluchtelingen. Natuurlijk hopen wij dat 
jij onze standpunten deelt en het belang van vluchtelingen meeneemt in jouw keuze voor een politieke partij.
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3. Persoonlijke aanpak bij inburgering 
Voor vluchtelingen geldt een inburgeringsplicht: ze moeten 
de taal leren, werkervaring opdoen en kennismaken met de 
samenleving. Gemeenten hebben per 1 januari 2022 een grotere 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de inburgeringswet 
en moeten zorgen voor een goed (les)aanbod en voldoende 
ondersteuning. Samen met gemeenten kijken wij goed naar de 
individuele omstandigheden van vluchtelingen. Door oog te 
hebben voor hun talent, ambitie en mogelijkheden, zorgen we 
voor een meer persoonlijke aanpak en creëren we onderling 
begrip. Bij inburgering moeten gemeenten ook rekening 
houden met vluchtelingen met een kwetsbare gezondheid.

4. Sneller aan het werk 
Gemeenten hebben de taak om vluchtelingen aan werk te 
helpen. Maar mede door corona kan het lastig zijn om het 
talent van een vluchteling te verbinden aan een werkgever die 
daar behoefte aan heeft. Veel gemeenten werken al met vaste 
contactpersonen, die zorgen dat het vinden van passend werk 
gecombineerd wordt met praktijkgerichte taallessen en dit leidt 
tot mooie resultaten. VluchtelingenWerk wil deze succesvolle 
benadering uitbreiden. Daarbij helpen we gemeenten graag 
om ook werkgevers actief te betrekken bij een dergelijk 
gecombineerd traject, ook voor laag- en ongeschoold werk.

Wij hopen dat jij op 16 maart met je hart stemt en dat  
onze standpunten jou helpen bij het maken van je keuze. 

Meer informatie: vluchtelingenwerk.nl/verkiezingen

http://vluchtelingenwerk.nl/verkiezingen

