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1 Inleiding
op basis van het onderzoek het belang van maatschappelijke begeleiding voor de
1.1

Aanleiding van het onderzoek

doelgroep, gemeenten en de samenleving voor het voetlicht te brengen.

VluchtelingenWerk Nederland (hierna: VluchtelingenWerk) komt op voor de belangen

Maatschappelijke begeleiding is in meerdere, ook recente, onderzoeken aan de orde

van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Het bieden van maatschappelijke

gekomen. Gezien de afbakening en context van deze onderzoeken, leveren deze

begeleiding is, sinds 1979, een van de kerntaken van VluchtelingenWerk. Het

onderzoeken geen algemeen geldende inzichten op over maatschappelijke

1

uitgangspunt van maatschappelijke begeleiding is dat (asiel)statushouders in staat

begeleiding. De toegevoegde waarde van dit onderzoek is dat het zich uitsluitend richt

zijn zelfstandig keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente

op maatschappelijke begeleiding.

kunnen opbouwen als volwaardig participerend burger. Maatschappelijk begeleiders
bieden praktische hulp en begeleiding bij de integratie en participatie van

1.2

Onderzoeksvragen

statushouders in de Nederlandse maatschappij. Sinds 1 oktober 2017 maakt
maatschappelijke begeleiding deel uit van de Wet inburgering 2013.

De volgende onderzoekvragen komen in het onderzoek aan bod:

In de nieuwe Wet inburgering 2021 wordt voorgesteld om de taken die momenteel

1.

Hoe heeft maatschappelijke begeleiding zich over de jaren heen ontwikkeld?

2.

Hoe wordt maatschappelijke begeleiding in de huidige praktijk uitgevoerd en in

vallen onder maatschappelijke begeleiding in te perken. De componenten ‘hulp bij

hoeverre verschilt dit tussen gemeenten?

start inburgering’ en ‘het stimuleren van integratie en participatie’ worden onderdeel

3.

van het Plan Inburgering en Participatie (PIP) dat bij gemeenten is belegd. ‘Praktische

Wat is het belang van maatschappelijke begeleiding volgens de
statushouders, maatschappelijke begeleiders en gemeenten/klantmanagers?

hulp bij het regelen van basisvoorzieningen’ en’ bewegwijzering en voorlichting over

4.

Wat is de toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding?

leefgebieden in de Nederlandse samenleving’ blijven in de nieuwe wet onderdeel van

5.

Welke randvoorwaarden kunnen maatschappelijke begeleiding versterken?

maatschappelijke begeleiding.

6.

Welke rol speelt maatschappelijke begeleiding binnen de bredere context van
inburgering/integratie?

Significant Public heeft in opdracht van VluchtelingenWerk een onafhankelijk en
inventariserend onderzoek verricht naar de huidige uitvoering, het belang, de

1.3

Onderzoeksaanpak

noodzaak en de waarde van maatschappelijke begeleiding voor het inburgerings- en
integratieproces van statushouders. Met als doel de diverse uitvoeringspraktijk van

Om goed inzicht te kunnen geven in de huidige uitvoering en het belang van

maatschappelijke begeleiding inzichtelijk te maken voor beleidsmakers en politiek en

maatschappelijke begeleiding zijn alle betrokken stakeholders vanuit hun eigen

1

In dit rapport gebruiken we de term statushouders. Daarmee bedoelen we

vluchtelingen met een asielstatus.
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perspectief betrokken in het onderzoek. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van een

hebben geprobeerd om een zesde gemeente te laten participeren in het onderzoek.

klantreismethodiek. Deze methode maakt de cruciale stappen in het proces van

Daarbij ging de voorkeur uit naar een gemeente die maatschappelijke begeleiding zelf

maatschappelijke begeleiding inzichtelijk voor de doelgroep (statushouders),

uitvoert en dus niet heeft uitbesteed aan VluchtelingenWerk of een andere

maatschappelijk begeleiders en andere stakeholders. Ook wordt op basis van deze

organisatie. We hebben meerdere gemeenten hiervoor benaderd, maar helaas wilde

methodiek duidelijk waar de behoefte van de doelgroep ligt, wat eventueel mist in het

geen van deze gemeenten deelnemen aan het onderzoek.

huidige proces en hoe de gemeente of andere stakeholders hierop kunnen inspelen.
De klantreismethode laat dus zien wat en waar het juist goed gaat in het huidige

Per gemeente hebben we drie (groeps)sessies georganiseerd: één met

proces en de invulling van maatschappelijke begeleiding en biedt daarnaast concrete

statushouders, één met maatschappelijke begeleiders en één met de

verbetersuggesties.

beleidsmedewerkers en consulenten van de gemeente. In alle sessies hebben we de
klantreis (proces), de diverse fasen en onderdelen van de maatschappelijke

In totaal hebben vijf (samenwerkende) gemeenten meegewerkt aan het onderzoek.

begeleiding, en ervaringen besproken vanuit het perspectief van de betrokkenen. Aan

VluchtelingenWerk voert in ruim 70% van alle gemeenten zelf de maatschappelijke

de hand van de activiteiten, de intensiteit, en de ervaringen hebben we achterhaald

begeleiding uit. Om de variëteit en diversiteit tussen de verschillende vormen van

wat het belang van maatschappelijke begeleiding is en de noodzaak van de

maatschappelijke begeleiding te betrekken in het onderzoek, hebben we ervoor

maatschappelijke begeleiding met de betrokkenen gemarkeerd. Ook hebben we

gekozen vier verschillende gemeenten te selecteren waar VluchtelingenWerk de

verschillende rollen van de stakeholders, naast die van maatschappelijk begeleider, in

maatschappelijke begeleiding uitvoert, namelijk:

het proces besproken. In bijlage A is een overzicht van de sessies en respondenten

•

Gemeente Utrecht;

opgenomen.

•

Gemeente Assen (en Tynaarlo, Aa en Hunze);

•

Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden2;

De sessies met de statushouders hebben grotendeels in groepsverband (3 tot 11

•

Gemeente Dongen.

personen) plaatsgevonden. De sessies met statushouders zijn in het (basis)
Nederlands of Engels gevoerd. In een enkel geval was er een familielid aanwezig om

Aanvullend hebben we de gemeente Mook en Middellaar als vijfde gemeente

als tolk te fungeren. Daarnaast hebben statushouders indien nodig onderling het

betrokken bij het onderzoek. Stichting Vluchtelingenhulp Mook is in deze gemeente

gesprek vertaald. In gemeente Dongen was het niet mogelijk om groepssessies in te

de uitvoerder van de maatschappelijke begeleiding.

plannen met statushouders en maatschappelijke begeleiders. Daarom hebben we in
Dongen individuele interviews afgenomen.

Wij hebben gekozen voor de selectie van vijf gemeenten om op die manier in te
kunnen zoomen op de lokale situatie. Binnen deze vijf gemeenten hebben we met alle
relevante partijen kunnen spreken waardoor we diepgang in het onderzoek hebben
gebracht. De keerzijde van deze aanpak is dat de set waarnemingen beperkt is. We

2

De Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden bestaat uit de samenwerkende

gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal.
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De klantreissessies met de maatschappelijk begeleiders hebben grotendeels in
groepsverband plaatsgevonden. Met de maatschappelijk begeleiders hebben we de
klantreis in kaart gebracht en met hen gesproken over het nut, de noodzaak en de
toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding.

De sessies met gemeenten zijn minder gericht geweest op het inzichtelijk maken van
de klantreis, maar meer op de ervaringen met maatschappelijke begeleiding in het
sociaal domein en het beleid hierop vanuit de gemeente. Bij de sessies waren zowel
beleidsmedewerkers als klantmanagers aanwezig.

Aanvullend zijn twee telefonische interviews gevoerd met een sociaal wijkteam en
een welzijnsorganisatie om te achterhalen hoe de overgang van maatschappelijke
begeleiding op reguliere hulpverlening of welzijnswerk in de gemeente verloopt. We
hebben deze organisaties betrokken bij het onderzoek, omdat zij regelmatig in contact
zijn met VluchtelingenWerk bij de overdracht van statushouders naar de reguliere
hulpverlening.

Het onderzoek is begeleid door een klankbordgroep om de kwaliteit en
onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. In bijlage C zijn de leden van de
klankbordgroep genoemd.

1.4

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 gaan we in op de ontwikkeling van maatschappelijke begeleiding door
de jaren heen en hoe maatschappelijke begeleiding er op papier en in de praktijk uit
ziet (onderzoeksvragen 1 en 2). Hoofdstuk 3 staat in het teken van het belang, de
(toegevoegde) waarde (onderzoeksvraag 3 en 4) en de verschillende rollen van
maatschappelijke begeleiding (onderzoeksvraag 6). In het laatste hoofdstuk
benoemen we de belangrijkste conclusies van het onderzoek en stellen we een aantal
randvoorwaarden (onderzoeksvraag 5).
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2 Maatschappelijke begeleiding in al haar
verschijningsvormen
hetzelfde kalenderjaar. De laatste wijziging in de hoogte van de bijdrage heeft eind
2.1

Maatschappelijke begeleiding door de jaren heen

2015 plaatsgevonden krachtens het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom dat
tussen Het Rijk en de VNG en gemeenten is gesloten. Naar aanleiding van de

Maatschappelijke begeleiding kent een lange geschiedenis en bestaat formeel vanaf

verhoogde migratiestromen op dat moment is de bijdrage verhoogd van 1000 euro

het begin van de jaren ‘80. Al ver daarvoor werden vluchtelingen in Nederland

naar 2370 euro per inburgeringsplichtige statushouder.

begeleid door lokale groepen van vrijwilligers, veelal vanuit kerkelijke bewegingen
geïnitieerd. In 1983 is de maatschappelijke begeleiding vastgelegd in de wet, in de

De (wettelijke) taak om vluchtelingen maatschappelijk te begeleiden ligt dus vanaf

‘Faciliteitenregeling Vluchtelingen’. In deze regeling is de eerste opvang van

1983 bij gemeenten. In de periode vanaf 1983 tot 2020 is de context van

vluchtelingen beschreven, bestaande uit enerzijds introductieactiviteiten (bijvoorbeeld

maatschappelijk begeleiding aan verandering onderhevig geweest. Zo is de regierol

taallessen en oriëntatie op de Nederlandse samenleving) en anderzijds

binnen het inburgeringstelsel bij gemeenten gelegd en vanaf 2013 weer ingetrokken.

maatschappelijke begeleiding. De definitie van maatschappelijke begeleiding (uit de

Parallel aan deze ontwikkelingen zijn er meer formele professionele en vrijwillige

Faciliteitenregeling Vluchtelingen 1983) was destijds:

informele taken en functies bijgekomen in het inburgeringsdomein: tegenwoordig
heeft een vluchteling te maken met een klantmanager, een taalschool en eventueel

‘Het door professionele of vrijwillige medewerkers begeleiden van een vluchteling bij

een taalmaatje. De maatschappelijk begeleider moet zich verhouden tot al deze

onder meer huisvesting, deelname aan lessen en andere activiteiten en bij het vinden

functies, waardoor diens rol ook is veranderd. De begeleiding naar werk (zie citaat

van school en werk.’

hiernaast) ligt bijvoorbeeld niet meer primair bij de maatschappelijke begeleider, maar
is als taak steeds meer verschoven naar de gemeente.

Vanaf 1985 ontvingen regionale stichtingen onder de naam VluchtelingenWerk
Nederland subsidie van het toenmalige ministerie Cultuur, Recreatie en

2.2

Maatschappelijke begeleiding op papier

Maatschappelijk Werk voor de maatschappelijke begeleiding. In 1998 is deze
subsidiestroom gestopt en is maatschappelijke begeleiding in de wet opgenomen. Er

Maatschappelijke begeleiding is de begeleiding die statushouders krijgen wanneer ze

was op dat moment geen wettelijke omschrijving van maatschappelijke begeleiding:

naar hun eigen woning in de gemeente verhuizen. Vanaf dat moment kunnen

enkel de financiering was wettelijk verankerd. De financiering voor maatschappelijke

statushouders een maatschappelijk begeleider krijgen die hen helpt met praktische

begeleiding is in 2017 overgegaan naar gemeenten via de decentralisatie-uitkering

zaken en het vinden van de weg in de Nederlandse maatschappij. De

van het gemeentefonds. De rijksbijdragen voor maatschappelijke begeleiding
fluctueren over de jaren heen: in 1983 was deze bijdrage 6.000 gulden voor de eerste
10 vluchtelingen per kalenderjaar en 5.000 gulden vanaf de 11e vluchteling in
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maatschappelijke begeleiding is sinds oktober 2017 in de Wet inburgering verankerd

dragen aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid van statushouders binnen de

en is formeel als volgt gedefinieerd3:

gemeente en de Nederlandse maatschappij. Over de mate waarin zelfredzaamheid
en zelfstandigheid gerealiseerd dient te worden, wordt door de respondenten binnen

1.

Praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen: ondersteuning en

dit onderzoek verschillend gedacht. Dit geldt ook voor de wijze waarop de begeleiding

coaching van vergunninghouders bij het regelen van praktische zaken en het

hieraan bijdraagt.

wegwijs maken in de gemeente. Te denken valt aan hulp bij inschrijvingen, het

2.

3.

aanvragen van een uitkering, openen van een bankrekening, betalen van

Maatschappelijk begeleiders zijn vaak de eerste Nederlandse contacten die

rekeningen, huur, verzekeringen, regelen van onderwijs, maar ook kennismaken

statushouders hebben in hun nieuwe woonplaats: zij vormen de brug naar de

met de buurt zoals de bibliotheek, het buurthuis of het gemeentehuis

Nederlandse samenleving. Uitgangspunt van de maatschappelijke begeleiding is

Hulp bij het starten van de inburgering: informatie over het inburgeringstraject

zoals eerder genoemd in de meeste gemeenten dat statushouders zelfstandig gebruik

en hulp bij het vinden van een geschikte inburgeringscursus waar nodig, en

leren maken van alle voorzieningen, in staat zijn daarin zelf keuzes te maken en

Stimuleren van participatie en integratie: door begeleiding en coaching en

uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kunnen opbouwen als volwaardig

kennismaking met maatschappelijke organisaties, informatie over onderwijs,

participerend burger. Goede en intensieve begeleiding is in deze eerste periode na

vrijwillig en betaald werk. Te denken is aan het verstrekken van informatie over

vestiging in Nederland dan ook van essentieel belang voor de inburgering en

het volgen van vervolgonderwijs of een traject dat begeleidt naar werk,

integratie.

informatie over verenigingen, bibliotheken, (sport)clubs, etc.
De begeleiding kent verschillende verschijningsvormen en wordt in de meeste
Maatschappelijke begeleiding is een gemeentelijke taak en is bedoeld voor

gevallen door VluchtelingenWerk Nederland uitgevoerd. De begeleiders zijn bijna

inburgeringsplichtige asielvergunningshouders die nieuw in een gemeente komen

altijd vrijwilligers en worden ondersteund door betaalde krachten. De looptijd van de

wonen en hun nareizende gezinsleden. In de praktijk wordt de begeleiding soms ook

maatschappelijke begeleiding verschilt tussen drie maanden en drie jaar. De

(zonder rijksfinanciering) geboden aan niet inburgeringsplichtigen, zoals Turkse

verschillende verschijningsvormen zijn afhankelijk van gemeentelijke beleidskeuzes

vluchtelingen of vluchtelingen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben behaald. De

en de regionale invulling van VluchtelingenWerk (of andere organisaties). Een

begeleiding start formeel vanaf het moment dat een statushouder inburgeringsplichtig

overzicht van de verschillende vormen van de maatschappelijke begeleiding is te

is, dit is tijdens het verblijf in het asielzoekerscentrum (azc). In de praktijk wordt de

lezen in paragraaf 2.3.

begeleiding opgestart vanaf het moment dat statushouders naar de gemeente
verhuizen. Er zijn ook situaties waarin de begeleiding in het azc start, terwijl de
statushouder nog niet inburgeringsplichtig is.

Gemeenten hebben beleidsvrijheid voor de invulling van maatschappelijke
begeleiding. De doelstelling van maatschappelijke begeleiding is dat het bij dient te

3

Staatscourant 2017, 38120
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2.3

Maatschappelijke begeleiding in de praktijk

maatschappelijk begeleider gaat veel tijd en aandacht zitten in het organiseren van de
huisvesting. Het huurcontract wordt getekend, verzekeringen en nutsvoorzieningen

Zoals hierboven is beschreven, hebben gemeenten de taak om maatschappelijke

worden afgesloten, het inkomen (vaak in de vorm van een uitkering) wordt geregeld,

begeleiding voor statushouders te faciliteren. Uit eerder onderzoek4 weten we dat het

toeslagen aangevraagd, een inburgeringscursus gezocht en (indien van toepassing)

merendeel van de gemeenten in Nederland de maatschappelijke begeleiding

de school voor de kinderen wordt geregeld, et cetera. Het op orde brengen van de

uitbesteedt aan (lokale) organisaties, zoals VluchtelingenWerk. De maatschappelijke

financiële situatie en administratie krijgt direct volle aandacht, zodat een stabiele

begeleiding is in elke gemeente anders georganiseerd, maar richt zich inhoudelijk wel

omgeving rondom de statushouder wordt gecreëerd. Kortom, de basis wordt op orde

op dezelfde thema’s. In paragraaf 2.3.1 lichten we deze verschillende thema’s toe. In

gebracht. Zodra het stof van de eerste periode na vestiging in de gemeente is

paragraaf 2.3.2 zijn de verschijningsvormen (vorm, duur en intensiteit van de

neergedaald en men in rustiger vaarwater terechtkomt, zien we dat de aandacht van

begeleiding) beschreven.

de begeleiding verschuift naar het stabiel houden van deze situatie (fase 2). Pas als
de situatie stabiel is en blijft, ontstaat er ruimte voor verdere integratie in de

2.3.1

Maatschappelijke begeleiding richt zich op zeven inhoudelijke thema’s

samenleving (fase 3). De fasen zijn niet per se tijdsgebonden, omdat in elk
begeleidingstraject zoveel mogelijk maatwerk wordt aangeboden. De ene fase duurt

Uit de klantreissessies komt naar voren dat de maatschappelijke begeleiding echt

bij sommige statushouders langer dan bij anderen.

begeleiding op maat is. Elke situatie en elke statushouder is anders en vraagt andere
aandacht en ondersteuning. We zien wel duidelijke thema’s terugkeren in de

Alle thema’s komen doorlopend in de verschillende fasen terug, maar verschillen van

begeleiding die wordt aangeboden.

intensiteit en gevraagde aandacht. Het regelen van een huisarts (thema: gezondheid),
het zorgen voor een bron van inkomen (thema: financiële situatie en administratie) en

De maatschappelijke begeleiding richt zich grofweg op zeven thema’s:

het aanvragen van een lening voor de inburgering (thema: inburgering) vragen ook in

•

Wonen;

de eerste periode van huisvesting al aandacht. We zien in het onderzoek wel terug

•

Financiële situatie en administratie;

dat er prioritering in de begeleiding wordt aangebracht onder de voorgenoemde

•

Gezondheid;

thema’s.

•

Inburgering;

•

Gezin en familie;

Maatschappelijk begeleiders merken bijvoorbeeld dat als na de eerste hectiek van de

•

Sociaal netwerk;

verhuizing de rust neerdaalt, zich bij veel statushouders medische of psychische

•

Participatie in de samenleving.

problematiek openbaart.

Naast deze thema’s kunnen we verschillende fasen in de begeleiding onderscheiden.
In de beginperiode (fase 1) dat de statushouder wordt ondersteund door de

4

Evaluatie Wet inburgering 2013. Inburgering: Systeemwereld versus leefwereld.

Significant Public, 2018.
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Maatschappelijk begeleider

gebieden maatschappelijk begeleiders sneller praktische ondersteuning geven, omdat

”Het is heel opvallend, maar zodra de rust enigszins is weergekeerd en de

de afstand tussen winkels en de woning groter is of er minder lokale voorzieningen

spanning er bij statushouders wat afgaat, spelen er ineens allerlei

zijn om op terug te vallen. De maatschappelijke begeleiders in gemeente Utrecht

medische zaken. Dit kan gaan om bijvoorbeeld achterstallige tandzorg of zelfs

proberen juist andere lokale organisaties in te schakelen voor dit soort praktische

serieuze aandoeningen die naar boven komen. Het lijkt alsof men zich er dan pas aan

hulp.

kan overgeven.
In meerdere gemeenten is er een inrichtingskrediet beschikbaar, al dan niet in de
Na deze periode richt de maatschappelijke begeleiding zich verder op alle genoemde

vorm van een lening. Maatschappelijk begeleiders geven aan dat zij de statushouders

thema’s. Maatschappelijk begeleiders geven aan veel tijd nodig te hebben voor het

op zo goed mogelijke keuzes wijzen om dit krediet te gebruiken voor de aanschaf van

stabiel houden van de leefsituatie van de statushouders. Denk hierbij vooral aan het

inboedel. Verder geven maatschappelijke begeleiders uitleg over diverse

bijhouden van administratie en post, wat veel aandacht van de maatschappelijke

gemeentelijke heffingen voor huishoudens en hoe afvalscheiding werkt.

begeleiders blijft vragen. Er komt veel papierwerk bij de maatschappelijke begeleiding
kijken.

Onder huisvestiging noemen maatschappelijk begeleiders ook dat zij de statushouder
wegwijs maken in de buurt waar zij zijn komen wonen. Men laat zien waar de winkels,

In onderstaande paragrafen zetten we per thema uiteen welke ondersteuning

supermarkten en buurthuizen te vinden zijn. Ook organiseren veel begeleiders de

geboden wordt door maatschappelijk begeleiders. De thema’s komen grotendeels in

kennismaking met de buren of stimuleren de statushouder om zich voor te stellen in

alle gemeenten terug.

hun nieuwe buurt.

Na de eerste periode van huisvesting zijn de belangrijkste voorzieningen geregeld.
Wonen

Huisvesting blijft echter aandacht vragen in het verdere begeleidingstraject,
bijvoorbeeld bij het jaarlijks doorgeven van meterstanden.

Zoals eerder aangegeven, vraagt de huisvesting veel tijd in de beginperiode. Er wordt
onder andere ondersteuning geboden bij de ondertekening van het huurcontract, het

Maatschappelijk begeleider

vaststellen van de meterstanden en het afsluiten van nutsvoorzieningen (zoals gas,

Sommige zaken, zoals het doorgeven van meterstanden of het betalen van

water, licht en internet). Daarnaast krijgen statushouders uitleg over (goedkope of

gemeentelijke heffingen komen elk jaar terug. In het begin regel ik dit even

tweedehands) winkels waar meubels en inboedel te koop zijn. Er zijn

zelf voor de statushouders, maar in het tweede jaar doen we dit samen zodat ze het

maatschappelijke begeleiders die gekochte meubels en inboedel vervoeren van de

de volgende keer zelf kunnen doen en mijn hulp niet meer nodig hebben.

winkel naar het huis van de statushouder en hen helpen met praktische klussen in
huis, zoals het ophangen van gordijnen of door het uitlenen van gereedschap.

Het bovenstaande citaat laat zien dat veel maatschappelijk begeleiders bewust bezig

Sommige maatschappelijke begeleiders geven echter aan dat zij dit niet bij hun taken

zijn om statushouder te leren zelf het huishouden te voeren in Nederland.

vinden horen. Zij geven wel informatie over waar meubels te koop zijn, maar geven
geen praktische ondersteuning bij de verhuizing. We zien hierbij dat in meer landelijke
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Financiële situatie en administratie

Gezondheid

Naast huisvestiging, die in de beginperiode van de maatschappelijke begeleiding veel

Zodra een statushouder zich vestigt in de gemeente, wordt zo snel mogelijk een

tijd vraagt, geven maatschappelijke begeleiders aan dat het op orde maken van de

zorgverzekering afgesloten en gecontroleerd of er zorgtoeslag is aangevraagd door

financiële situatie en administratie veel tijd en aandacht vraagt. Genoemde

het COA in het azc. Ook worden een huisarts, tandarts en indien gewenst

voorbeelden in de beginperiode zijn het controleren of er een bankrekening is

paramedische zorg georganiseerd. Sommige maatschappelijk begeleiders gaan met

geopend, een DigiD is geregeld, verzekeringen zijn afgesloten en of de eventuele

de statushouder mee om zich in te schrijven bij de huisarts of tandarts. Anderen

uitkering en toeslagen zijn aangevraagd. Dit is slechts een korte opsomming van alle

leggen uit hoe je je kunt inschrijven bij een huisarts, maar laten dit verder over aan de

genoemde voorbeelden. Verder nemen veel maatschappelijk begeleiders de tijd om

statushouder. Dit is afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van de statushouder.

de statushouder indien nodig te leren budgetteren.

Maatschappelijk begeleiders geven aan dat lang niet iedereen hoeft te worden
bijgestaan in het vinden van een huisarts. De maatschappelijk begeleider controleert

Zoals genoemd besteden maatschappelijk begeleiders veel tijd aan het ordenen van

wel of de inschrijving is gedaan. In een enkel geval is er telefonisch contact met de

administratie en post. Er komt veel bureaucratie en papierwerk kijken bij de

huisarts of tandarts om de statushouder te introduceren.

maatschappelijke begeleiding. Statushouders worden gestimuleerd om zelf de post te
openen. Hierbij blijkt de taalbarrière en de weg vinden in het Nederlandse systeem

Zoals eerder genoemd komen bij veel statushouders na enige tijd medische of

voor veel statushouders een struikelblok.

psychische klachten aan het licht. De maatschappelijk begeleiders ondersteunen
statushouders onder andere bij (eerste) ziekenhuisbezoeken. Dit betreft het letterlijk

Statushouder uit Syrië

wegwijs maken in het ziekenhuis en zorgen dat men op tijd op de afspraak verschijnt.

Er komt zoveel post. In Nederland wordt alles op papier geschreven en als

Ook is de maatschappelijk begeleider in een enkel geval bij het medisch consult

brieven gestuurd. Dat is Syrië heel anders. Ik kan al best wat Nederlands

aanwezig, zodat op een later moment nog eens rustig kan worden herhaald wat er

lezen, maar de zinnen in de brieven zijn zo moeilijk. Ik blijf me erover verbazen.

met de arts is besproken.

Maatschappelijk begeleiders betrekken statushouders zoveel mogelijk bij het lezen en

Maatschappelijk begeleider

verwerken van de post. Zij geven daarbij wel aan dat het soms veel sneller of

Ik ben meerdere keren met statushouders meegegaan naar het ziekenhuis.

makkelijker is om de post zelf te verwerken. Vaak vragen meerdere brieven de

Een keer zelfs op kerstavond. Ik werd gebeld of ik alstublieft wilde komen,

aandacht van de begeleider waardoor het qua tijdsinzet niet mogelijk is om alle post

omdat mevrouw aan het bevallen was. Natuurlijk breng ik haar naar het ziekenhuis, of

samen te verwerken.

het nu wel of niet bij mijn taak als maatschappelijke begeleider hoort!

Bij veel statushouders is sprake van psychische problematiek. Maatschappelijke
begeleiders en betaalde krachten van VluchtelingenWerk zijn geen professionals op
het vlak van GGZ-problematiek, maar krijgen hier in hun begeleiding wel vaker mee te
maken. Er heerst vaak schaamte of taboe bij statushouders rondom psychische
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problematiek. Statushouders staan daarom niet altijd open voor hulp. Het kost

Statushouder uit Eritrea

maatschappelijk begeleiders en betaalde krachten dan ook regelmatig moeite om

Ik krijg ook hulp van mijn taalmaatje. Ik kan nog meer oefenen met de taal

iemand ervan te overtuigen dat diegene hulp nodig heeft. Door lange wachtlijsten in

dan op school. Dat is fijn.

de reguliere hulpverlening lukt het vervolgens niet altijd direct om een statushouder
door te verwijzen naar (specialistische) hulp.
Gezin en familie

Inburgering

De maatschappelijke begeleiding richt zich ook op de naaste omgeving van de
statushouder. Sommige statushouders zijn tijdens een deel van het

Statushouders worden vanuit de Wet Inburgering 2013 verplicht om te voldoen aan

begeleidingstraject nog bezig met de procedure van gezinshereniging. Dit is een

de inburgeringsplicht. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een passende

ingewikkelde procedure waar zij voor ondersteuning bij de juridische afdeling van

inburgeringscursus en het aanvragen van een lening bij DUO. Een van de taken van

VluchtelingenWerk kunnen aankloppen. Maatschappelijk begeleiders geven aan dat

maatschappelijke begeleiding is het ondersteunen bij dit inburgeringstraject.

hun ondersteuning zich vaker richt op de thuissituatie van de statushouder en in
mindere mate op de herenigingsprocedure. Wel verwijzen zij de statushouders door

Maatschappelijk begeleiders geven aan dat zij statushouders ondersteunen bij het

naar de juridische ondersteuning van VluchtelingenWerk. Maatschappelijke

aanvragen van een DUO-lening en hen (soms) adviseren over de keuze voor een

begeleiders geven duidelijk aan dat de ondersteuning van een gezin veel meer taken

taalschool. Statushouders blijken zelf vaak op de hoogte van de inburgeringsplicht en

en kennis vraagt dan de begeleiding van een individu. Het begeleiden van een gezin

kiezen vaak op basis van de ervaringen van andere statushouders naar welke

is extra intensief en tijdrovend. Voor de begeleiding van gezinnen met kinderen zijn

inburgeringscursus zij willen. Maatschappelijk begeleiders brengen de inburgering vrij

geen extra financiële middelen beschikbaar, omdat het landelijke budget voor de

in het begin van de begeleiding aan de orde, omdat zij inzien dat de

maatschappelijke begeleiding alleen voor volwassenen is (18 jaar tot AOW-leeftijd).

inburgeringstermijn van 3 jaar goed ingezet moet worden.

De begeleiding van een gezin wordt dus bekostigt door hetzelfde budget als de
begeleiding van een alleenstaande en volwassen statushouders. Hierdoor ervaren

Gedurende de begeleiding geven maatschappelijke begeleiders aan dat zij vragen

begeleiders geen erkenning voor het feit dat een gezin meer (en meer specialistische)

naar de voortgang van de taallessen en statushouders proberen te motiveren om hun

ondersteuning vraagt.

huiswerk te maken en de lessen goed bij te wonen. Statushouders vragen vaak aan
het eind van hun inburgeringstermijn hulp bij het inschrijven voor examens of het

De ondersteuning van de kinderen richt zich vooral op de basisschool.

aanvragen van een ontheffing. De gevraagde hulp is vaak praktisch van aard. Er

Maatschappelijke begeleiders ondersteunen bijvoorbeeld in het contact met de

wordt minder aandacht besteed aan het oefenen met de taal. Maatschappelijk

school. Ook zoeken zij naar manieren om schoolkosten (zoals schoolreisjes of

begeleiders noemen dat zij in het contact proberen om zoveel mogelijk Nederlands te

schoolkamp) te kunnen financieren. Hiervoor zijn vaak subsidies of fondsen die

spreken, maar dat de nadruk niet ligt op het oefenen met de taal. Indien de

kunnen worden aangevraagd.

statushouder hier extra hulp bij wil, wordt er wel gezocht naar ondersteuning,
bijvoorbeeld de hulp van een taalmaatje.
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Ook het aanvragen van kinderopvangtoeslag (wanneer de gezinssituatie hierom

VluchtelingenWerk is. Gezinnen met kinderen hebben daarnaast soms contact met

vraagt) noemen de begeleiders als belangrijk aandachtspunt. Zij voelen hier een grote

andere schoolkinderen en hun ouders. Ook bij dit contact komen vaak culturele

verantwoordelijkheid, omdat de consequenties bij een onrechtmatige aanvraag of

verschillen naar boven die uitgelegd moeten worden aan de statushouders.

uitkering van de toeslag, direct (grote) financiële gevolgen kunnen hebben voor het

Begeleiders benoemen dat zij merken dat statushouders vaak een drempel ervaren

gezin.

om zich actief tussen Nederlanders te begeven.

Maatschappelijk begeleider
Als je er goed over nadenkt hoeveel verantwoordelijkheid wij hebben als

Maatschappelijk begeleider

maatschappelijke begeleider, dat benauwt mij soms wel. Iemand moet de

Je merkt gewoon dat statushouders het eng vinden om bijvoorbeeld zelf de

statushouder ondersteunen als er problemen zijn met toeslagen of de uitkering. Dat is

telefoon te pakken en een instantie te bellen. Of even een praatje met de buren te

van zo’n groot belang. Je wilt echt voorkomen dat mensen in de schulden raken of

maken. Het gewoon ‘hallo’ zeggen lukt nog wel, maar even een kort praatje over het

nog meer problemen krijgen. Daarbij loop ik nog steeds tegen nieuwe problemen aan

weer blijven ze vaak eng vinden. Dat vind ik wel sneu soms; het zijn zulke aardige

die ook voor mij weer nieuw zijn. Dan moet ik dat eerst allemaal uitzoeken of vragen

mensen.

aan andere vrijwilligers. Het is een grote verantwoordelijkheid die je draagt.

Participatie in de samenleving
Sociaal netwerk
De ondersteuning op het gebied van participatie in de samenleving richt zich
Om te kunnen meedoen in de Nederlandse samenleving is het van belang dat je kunt

voornamelijk op informele participatie. De gemeenten hebben vanuit de

terugvallen op een sociaal netwerk. Daarbij is het contact met Nederlanders

Participatiewet de taak om burgers met een uitkering naar betaald werk of andere

belangrijk. Veel statushouders vinden aansluiting bij andere statushouders in de

participatie-activiteiten te begeleiden. Maatschappelijke begeleiders geven aan dat

gemeente, waardoor zij een sociaal netwerk opbouwen binnen deze groep. Zowel

veel statushouders graag aan de slag gaan met (vrijwilligers)werk. Vanuit

statushouders als maatschappelijk begeleiders geven aan dat het niet gemakkelijk is

VluchtelingenWerk zijn er coaches die, net als de gemeente, op zoek gaan naar

voor statushouders om een groot sociaal netwerk onder Nederlanders op te bouwen.

passende activiteiten om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijke

Begeleiders proberen statushouders hier wel zo goed mogelijk bij te ondersteunen.

begeleiders benoemen dat zij statushouders activeren om mee te doen in de

Dit doen zij bijvoorbeeld door uitleg te geven over Nederlandse tradities, zoals

samenleving. In een enkel geval is het een maatschappelijk begeleider gelukt om een

Sinterklaas, Sint Maarten en in meer landelijke gebieden het carbidschieten met de

statushouder via het eigen netwerk aan een (vrijwilligers)baan of

jaarwisseling. Ook geven begeleiders uitleg over Nederlandse gebruiken, zoals het

werkervaringsplek/stage te helpen.

netjes houden van de voortuin, het openen van de gordijnen, etcetera.
Maatschappelijk begeleider
Statushouders geven aan dat het contact dat zij met Nederlanders hebben

Ik gebruik gewoon contacten uit mijn eigen netwerk. Dan bel ik iemand op

voornamelijk met de buren, inburgeringscursus (en eventueel taalmaatje) en

en vertel hem over een statushouder die graag aan de slag wil. Soms lukt
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het dan om bijvoorbeeld een korte stage of vrijwilligerswerk te regelen. Dat vind ik zo

VluchtelingenWerk krijgen een verplichte basistraining als zij starten met

prachtig! Je moet elkaar gewoon verder helpen, toch? Als ik daarbij mijn contacten

maatschappelijke begeleiding. Vervolgens biedt VluchtelingenWerk een breed pakket

kan inzetten, dan doe ik dat graag.

aan interne trainingen aan die maatschappelijk begeleiders kunnen volgen, zoals
conflicthantering, interculturele communicatie en omgaan met psychosociale

Maatschappelijk begeleiders geven aan dat zij daarnaast bespreken met

problematiek. Deelname aan dit trainingsaanbod wordt gestimuleerd, maar is

statushouders of en hoe zij kunnen meedoen aan activiteiten of het verenigingsleven

facultatief. Verder noemen een aantal begeleiders dat zij via e-mail, nieuwsbrieven of

in de desbetreffende gemeente. Zo worden bijvoorbeeld gezamenlijk sportclubs,

in vergaderingen op de hoogte worden gebracht van belangrijke wijzigingen in

buurthuizen en taalcafé bezocht. Ook zijn in veel gemeenten fondsen of subsidies

wetgeving of beleid. Ook zoeken begeleiders elkaar actief op om vragen te stellen,

beschikbaar voor mensen met een laag inkomen. Maatschappelijk begeleiders zijn

ervaringen te delen of te overleggen.

hiervan vaak op de hoogte en vragen, indien gewenst, deze financiële ondersteuning
aan voor statushouders.

Binnen VluchtelingenWerk worden maatschappelijk begeleiders ook ondersteund
door betaalde professionals, de teamleiders. Zij voorzien maatschappelijk begeleiders
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van informatie, fungeren als vraagbaak en onderhouden het contact met de gemeente

Ik hoorde dat er een fonds was bij de gemeente, zodat mijn kinderen naar

wat betreft de maatschappelijke begeleiding. De teamleiders verzorgen ook de

sport kunnen gaan. Ik heb dat gevraagd bij de gemeente, maar zij zeiden

intakes van nieuwe statushouders en koppelen hen aan een maatschappelijk

dat ik dat niet kon krijgen. Ik geloofde dat niet en heb mijn maatschappelijk begeleider

begeleider. Teamleiders proberen vrijwilligers zo goed mogelijk te voorzien van

gevraagd om de gemeente te bellen. Hij heeft dat gedaan en toen kon het wel. De

informatie en proberen hen aan te sturen om kwalitatief goede maatschappelijke

gemeente had mij niet goed begrepen, denk ik. Nu kunnen mijn kinderen naar sport

begeleiding aan te bieden. Teamleiders noemen dat zij zoekend zijn naar goede

gaan.

manieren om de maatschappelijk begeleiders aan te sturen, omdat de begeleiders
hun inzet vrijwillig aanbieden. Teamleiders voelen hierdoor niet altijd de ruimte om

2.3.2

Maatschappelijk begeleiders hebben verschillende rollen

strakke werkafspraken te maken, waarop de vrijwilligers kunnen worden
aangesproken. De hulp en inzet van de maatschappelijke begeleiders is noodzakelijk

Een maatschappelijk begeleider staat voor de uitdagende taak om statushouders te

om de begeleiding te kunnen aanbieden en goede vrijwilligers zijn schaars.

begeleiden bij hun vestiging in de gemeente, bij het op orde brengen van hun
financiën en administratie en het ondersteunen bij de integratie in Nederland. Dit

Vanuit het perspectief van de statushouders komt uit het onderzoek naar voren dat

vraagt van hen veel inlevingsvermogen, geduld, communicatieve en sociale

een maatschappelijk begeleider verschillende rollen vervult:

vaardigheden, affiniteit met de doelgroep en het empathisch vermogen om mensen te
motiveren en te stimuleren, maar daarnaast zeker ook flexibiliteit en gestructureerd

Steun en toeverlaat

kunnen werken. Het uitvoeren van maatschappelijke begeleiding vraagt kennis van

De maatschappelijk begeleider biedt emotionele ondersteuning aan

het Nederlandse systeem, de sociale kaart van de regio en het inzicht om door de

statushouders. Sommige statushouders beschrijven hun begeleider als een

zogeheten Nederlandse bureaucratie heen te kijken. De functie van maatschappelijk

moederfiguur, een vriend(in) waarop je altijd kunt terugvallen.

begeleider vraagt dan ook het nodige van vrijwilligers. Vrijwilligers van
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Vertrouwenspersoon

2.3.3

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen gemeenten

De overheid vertrouwen is niet voor elke statushouders een
vanzelfsprekendheid. De maatschappelijk begeleider is niet werkzaam bij

In tabel 1 is een overzicht gegeven van de belangrijkste kenmerken van de

een overheidsorganisatie en dus onafhankelijk. De maatschappelijk

maatschappelijke begeleiding in de vijf gemeenten. In vier van de gemeenten start de

begeleider kan door deze onafhankelijkheid de rol van vertrouwenspersoon

maatschappelijke begeleiding bij de bezichtiging van de woning of bij het

op zich nemen.

ondertekenen van het huurcontract. In een gemeente heeft de gemeente tot voor kort
de huisvesting zelf begeleid. De duur van de begeleiding per gemeente varieert van 9

Praktische ondersteuner

maanden tot de duur van het inburgeringstraject. Tot 2018 duurde de

Maatschappelijke begeleiding bestaat voor een groot deel uit praktische

maatschappelijke begeleiding in gemeente Utrecht 18 maanden. Sindsdien heeft de

ondersteuning. Statushouders kennen het Nederlandse systeem niet en

gemeente besloten om de duur van de begeleiding met terugwerkende kracht voor

hebben praktische ondersteuning nodig om hun leven in Nederland op orde

statushouders van 2018 gelijk te stellen aan de inburgeringstermijn. Ook de

te krijgen.

samenwerkende gemeenten Bevelanden hebben inmiddels een optie tot verlenging
tot maximaal drie jaar maatschappelijke begeleiding opgenomen in hun

Wegwijzer en vraagbaak

subsidieverstrekking.

Het wegwijs maken in de Nederlandse samenleving is een van de rollen
van de maatschappelijk begeleider. Statushouders zoeken hun weg en

De gemeenten waar VluchtelingenWerk de maatschappelijke begeleiding uitvoert

hebben daarbij ondersteuning nodig. Daarnaast fungeert de

werken met zowel betaalde krachten als met vrijwilligers. De betaalde krachten

maatschappelijk begeleider als vraagbaak en geeft uitleg en voorlichting

nemen de intake van de statushouder voorafgaand aan de begeleiding af. Bij

over alle facetten van het leven in Nederland.

Stichting Vluchtelingenhulp Mook zijn geen betaalde krachten in dienst. De gehele
organisatie bestaat uit vrijwilligers. Vluchtelingenhulp is niet verbonden aan VWN en

Signaleerder en doorverwijzer

heeft daarmee een andere invulling van de maatschappelijke begeleiding. Ze zijn niet

De maatschappelijk begeleider ziet en hoort veel over het leven en welzijn

gebonden aan de regels van VWN. Wel maken ze gebruik van het trainingsaanbod

van een statushouder. Het kan zijn dat de begeleider problemen signaleert

van VWN.

die om specialistische hulp vragen. In dit geval signaleert de
maatschappelijk begeleider en verwijst door (wanneer nodig of gewenst)

Een overeenkomst tussen de gemeenten is dat alle gemeenten werken met een vast

naar reguliere hulpverlening.

aanspreekpunt of contactpersoon voor de statushouder. In de gemeenten waar
VluchtelingenWerk de begeleiding aanbiedt, krijgen statushouders een vaste

Bemiddelaar en belangenhartiger

maatschappelijke begeleider die gedurende het hele traject betrokken blijft. Stichting

De maatschappelijk begeleider heeft ook een rol als bemiddelaar en

Vluchtelingenhulp Mook werkt ook met vaste contactpersonen, maar de begeleiding

belangenbehartiger. Statushouders zijn niet altijd in staat goed voor hun

wordt door meerdere vrijwilligers aangeboden. Elke vrijwilliger heeft een eigen

eigen belangen op te komen, bijvoorbeeld omdat zij hun rechten niet

deskundigheidsgebied. Per situatie of vraag vanuit de statushouder wordt bekeken

kennen of onmachtig zijn voor zichzelf op te komen.

welke vrijwilliger aan de slag gaat.
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Gemeente Utrecht

Gemeente Assen

GR de Bevelanden

Gemeente Dongen

Gemeente Mook en Middellaar

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk

VluchtelingenWerk

Stichting Vluchtelingenhulp Mook

357.694

127.938

103.632

26.226

7.847

Taakstelling voor 1 helft
2020

109

40

34

9

3

Start van de begeleiding

Bij bezichtiging van de
woning of ondertekening
van huurcontract

Bij bezichtiging van de
woning of ondertekening
van huurcontract

Bij bezichtiging van de
woning of ondertekening
van huurcontract

6 weken na huisvesting**

Bij de ondertekening van het
huurcontract

Duur van de begeleiding

3 jaar

18 maanden

2 jaar, verlenging met 1
jaar mogelijk

9 maanden

2 jaar

Betaalde krachten en/of
vrijwilligers

Intake en begeleiding van
kwetsbare statushouders
door betaalde krachten,
anders begeleiding door
vrijwilliger

Intake door betaalde
kracht, uitvoering
begeleiding door
vrijwilliger of stagiaire

Intake door betaalde
kracht, uitvoering
begeleiding door
vrijwilliger of stagiaire

Intake door betaalde
kracht, uitvoering
begeleiding door
vrijwilliger of stagiaire

Vrijwilligers, met
vrijwilligersvergoeding (voor de
periode van 2 jaar)

Vaste maatschappelijk
begeleider

Ja

Ja

Ja

Ja

Vaste contactpersoon;
vrijwilligers hebben hun eigen
deskundigheidsgebied

Vorm van begeleiding

Begeleiding op afspraak

Thuisbegeleiding en
spreekuur

Thuisbegeleiding en
spreekuur

Thuisbegeleiding en
spreekuur

Thuisbegeleiding

Aantal inwoners in 2020*
e

Tabel 1. Overzicht van kenmerken van de maatschappelijke begeleiding per gemeente
* Aantal inwoners per 1-1-2020
** Sinds november 2019 begeleidt VWN Dongen de statushouders vanaf het moment van huisvesting in de gemeente

De gemeenten verschillen wel in de vorm van begeleiding. Gemeente Utrecht kiest er

in staat is om op afspraak te komen, vindt de begeleiding thuis plaats. In het gesprek

uitdrukkelijk voor om de begeleiding op de locatie van VluchtelingenWerk aan te

met beleidsmedewerkers van de gemeente Utrecht benoemt men dat

bieden in de vorm van begeleiding op afspraak. In de beginperiode wordt de

thuisbegeleiding de afhankelijkheid van statushouders in hun optiek benadrukt en

statushouder wekelijks uitgenodigd. Naarmate de begeleiding vordert wordt de

ongewenst in stand kan houden.

begeleiding meer vraaggericht en komt het initiatief om een afspraak te maken op het
spreekuur vanuit de statushouder. Alleen in gevallen waarbij de statushouder zelf niet
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In de overige gemeenten waar VluchtelingenWerk de maatschappelijke begeleiding

Zoals eerder genoemd worden de vrijwillige maatschappelijke begeleiders van

verzorgt, komt de maatschappelijk begeleider wel bij de statushouder thuis. Zowel

VluchtelingenWerk worden ondersteund door teamleiders (betaalde functie). In

maatschappelijke begeleiders als gemeenteambtenaren noemen de meerwaarde van

gemeente Utrecht begeleiden betaalde krachten de meest kwetsbare statushouders.

het kijken achter de voordeur. Een maatschappelijk begeleider verwoordde het als

De teamleiders bieden daarnaast de maatschappelijke begeleiders ondersteuning

volgt:

tijdens het begeleidingstraject en stimuleren deskundigheidsbevordering. Teamleider
benoemen dat zij meer begeleiding en deskundigheidsbevordering zouden willen

Maatschappelijk begeleider

aanbieden, maar dat dit niet past binnen de huidige budgetten van de

Wanneer ik bij de mensen thuis kom, zie ik hoe de situatie daar is.

maatschappelijke begeleiding. De budgetten zijn te krap om de begeleiding en

Bijvoorbeeld bij gezinnen komt soms slechts één van de ouders op het

aansturing van vrijwilligers te bieden op de manier zoals de teamleiders graag willen

spreekuur, vaak is dat de man. Maar als ik bij hen thuis kom, kan ik ook

doen en noodzakelijk achten.

de vrouw en de kinderen zien en spreken. Ik wil graag weten of zij het goed maken of
hulp nodig hebben.

2.3.4

Intensiteit van de maatschappelijke begeleiding

Naast de thuisbegeleiding, met uitzondering van gemeente Utrecht die geen

Zoals we eerder hebben genoemd, moet maatschappelijke begeleiding onder andere

thuisbegeleiding aanbiedt, bieden de overige gemeenten (waar VluchtelingenWerk de

leiden tot zelfstandigheid en zelfredzaamheid van statushouders in Nederland. In het

maatschappelijke begeleiding aanbiedt) spreekuren aan waar statushouders met hun

onderzoek komt naar voren dat maatschappelijk begeleiders proberen om

vragen naartoe kunnen. In geval van urgente zaken die snel moeten worden

statushouders voor te bereiden op deze zelfstandigheid. De intensiteit en frequentie

opgepakt, geven de spreekuren statushouders de kans hun vragen te stellen en snel

van de begeleiding neemt geleidelijk aan af. In de beginperiode komen

hulp te krijgen. Ook bieden de spreekuren statushouders, wanneer er voor hen geen

maatschappelijk begeleiders wekelijks (soms meerdere keren per week) langs, terwijl

maatschappelijk begeleider beschikbaar is, een vorm van ondersteuning en

dit later wordt afgebouwd naar maandelijks bezoek of een bezoek op afroep van de

begeleiding. Wanneer de instroom van statushouders in de gemeenten hoog is of een

statushouder. Er zijn echter ook statushouders die niet zelfstandig en zelfredzaam

tekort aan maatschappelijk begeleiders, lukt het niet altijd om een begeleider aan elke

genoeg zijn of lijken na de periode van begeleiding. We zien dat in veel gevallen de

statushouder te koppelen. Dit is een risico voor de dienstverlening en de kwaliteit van

begeleiding dan blijft doorlopen. Maatschappelijk begeleiders geven aan het lastig te

maatschappelijke begeleiding.

vinden om deze kwetsbare doelgroep los te laten of over te dragen aan reguliere
hulpverlening.

Statushouder uit Syrië
‘Ik heb zelf geen eigen maatschappelijk begeleider gehad, omdat er geen

2.3.5

Samenwerking met de reguliere hulpverlening in het sociaal domein

vrijwilligers beschikbaar waren. Daarom ging ik eens per twee weken naar
het spreekuur van VluchtelingenWerk. Ik probeerde mijn brieven zelf te lezen met

Gemeenten wijzen erop dat er na de periode van maatschappelijke begeleiding altijd

Google Translate. Op het spreekuur kon ik even controleren of ik de brieven goed had

reguliere hulpverlening of welzijnswerk in de gemeente beschikbaar is om

begrepen.”

statushouders te ondersteunen. Zo kiest gemeente Dongen er bewust voor om
statushouders na een korte periode van maatschappelijke begeleiding door te
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verwijzen naar de reguliere ondersteuning in het sociaal domein, juist om hen te

altijd de beste keuze. Een maatschappelijk begeleider hoeft het echt niet allemaal zelf

beschouwen als reguliere burgers in plaats van als aparte doelgroep.

te doen.

Maatschappelijk begeleiders maken de kanttekening dat de hulpverlening in

Ook vanuit de interviews met professionals uit de reguliere hulpverlening komt naar

Nederland sterk vraaggericht werkt. Dat houdt in dat een burger in staat moet zijn om

voren dat zij merken dat maatschappelijk begeleiders bijvoorbeeld zoekend zijn hoe

zijn/haar hulpvraag te formuleren. Statushouders hebben niet altijd voldoende

zij hun eigen grenzen goed kunnen aangeven of kunnen omgaan met statushouders

(zelf)kennis om zich te realiseren dat zij hulp nodig hebben of zijn niet in staat om hun

met psychische problematiek. Ook zij pleiten ervoor om de maatschappelijk

vraag onder woorden te brengen door de taalbarrière. Volgens maatschappelijk

begeleider hierin beter toe te rusten, zodat de begeleider zelf nog beter kan

begeleiders gaat dit vooral om kwetsbare (al dan niet analfabete) mensen. Zij hebben

inschatten wanneer een statushouder meer gespecialiseerde hulp nodig heeft.

de ondersteuning juist nodig, maar zijn mogelijk niet altijd in staat dit zelf te signaleren

Andersom geldt dat reguliere hulpverleners soms zoekend zijn hoe zij statushouders

of onder woorden te brengen.

goed kunnen begeleiden en dat zij daarbij de kennis en expertise van de
maatschappelijk begeleiders veel meer kunnen inzetten. Kortom, er moet worden

Vanuit VluchtelingenWerk wordt geprobeerd om deze kwetsbare statushouders goed

geprobeerd om een brug te slaan tussen maatschappelijke begeleiding en het sociaal

over te dragen aan de reguliere hulpverlening in de gemeente. Sowieso wordt iedere

domein.

statushouder gedurende de begeleiding of in een eindgesprek gewezen op de
mogelijkheden voor ondersteuning in de gemeente. Zowel gemeente als

Sociaal werker

maatschappelijke begeleiders geven aan dat deze overdracht en samenwerking

Je zou de maatschappelijk begeleider veel belangrijker moeten maken

ruimte voor verbetering laat zien. Reguliere hulpverlening zou niet altijd voldoende in

in de reguliere hulpverlening. Zij hebben enorm veel kennis en ervaring met

staat zijn om goed om te gaan met culturele verschillen of voldoende kennis hebben

deze doelgroep. We moeten hen veel meer faciliteren om hun kennis in te

om statushouders bij praktische zaken te ondersteunen.

zetten.

De interviews met de reguliere hulpverlening bevestigen dit. Met name de taalbarrière

2.3.6

Privacyregelgeving is een uitdaging voor de maatschappelijke begeleiding

vormt voor reguliere hulpverlening een probleem om statushouders goed te
begeleiden. Uit deze interviews blijkt overigens ook dat maatschappelijk begeleiders

Tot slot geven maatschappelijke begeleiders aan dat ze hinder ondervinden van de

lang niet altijd reguliere hulpverlening voor statushouders inschakelen, ook als dit wel

privacyregelgeving. Met de komst van de AVG, maar ook daarvoor al, is het

nodig en mogelijk is.

afstemmen met instanties over persoonlijke aangelegenheden van de statushouder
niet altijd gemakkelijk. Vrijwilligers lopen er tegenaan dat instanties hen niet te woord

Sociaal werker

willen staan aan de telefoon als de statushouder niet zelf het gesprek voert, ook al is

Soms zie ik statushouders die echt al eerder meer specialistische hulp

er sprake van een taalbarrière. Ook het afstemmen met de gemeente verloopt

nodig hadden. Ik krijg dan het idee dat maatschappelijk begeleiders

hierdoor lang niet altijd zoals gewenst.

misschien niet weten dat zij iemand kunnen doorverwijzen naar ons of dat zij liever
zelf zo lang mogelijk helpen. Dat is natuurlijk heel goed bedoeld, maar misschien niet
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3 Het belang, de toegevoegde waarde en de rollen van
maatschappelijke begeleiding
3.1

Het belang van maatschappelijke begeleiding wordt breed gedragen

Maatschappelijk begeleiders geven aan dat statushouders een grote mate van
afhankelijkheid kennen en dat zij het gevoel hebben dat hun rol van groot belang is

De respondenten in dit onderzoek geven unaniem aan dat maatschappelijke

voor statushouders. De begeleiders zijn vaak de enige Nederlanders die niet vanuit

begeleiding van groot belang is. Met name statushouders geven aan dat hun

een professionele overheidsrol betrokken zijn in het leven van de statushouders.

begeleider onmisbaar is, zeker in de beginperiode. Statushouders verwoorden het

Omdat statushouders vanwege hun verleden in het thuisland vaak een

belang en de waarde op verschillende manieren:

vertrouwensissue hebben met de overheid, vormt de begeleider daardoor vaak een
logische vertrouwenspersoon voor de statushouder. Hierin onderscheidt een

Statushouder uit Pakistan

begeleider zich dus van een ambtenaar.

VluchtelingenWerk is als een stok voor een blinde.
Maatschappelijk begeleider
Statushouder uit Syrië
Bij VluchtelingenWerk werken de aardigste mensen: ze beschouwen jouw
problemen als hun eigen probleem. Dat is goed, want het voelt alsof ze je familie zijn.

Zonder maatschappelijk begeleiding zou je hen echt aan hun lot overlaten.
Hoe moeten deze mensen zelf hun weg vinden in onze samenleving zonder
ondersteuning? Dat is voor veel van hen niet haalbaar.

Je kunt je problemen delen en het zorgt ervoor dat je minder nerveus wordt.
Begeleiders achten het noodzakelijk dat statushouders iemand hebben die hen
Statushouder uit Syrië

wegwijs maakt in het systeem, of het nu gaat om huisvesting, toeslagen,

Hoe zou het voor jou zijn, als je zonder enige vorm van hulp morgen een

verzekeringen of gezondheidszorg. Ook uit het belang zich in het sociale aspect: om

bestaan in Syrië moet beginnen? Dat gaat toch niet?

te integreren moet je ergens beginnen en de maatschappelijke begeleider is vaak een
startpunt voor statushouders. De begeleider brengt hen vaak in contact met

Statushouder uit Eritrea
Je kunt niet van ons verwachten dat we direct begrijpen hoe alles werkt in

buurtgenoten, Nederlanders of landgenoten. Daarnaast vormen de begeleiders de
brug tussen de lokale gemeenschap en de statushouders. Met name in kleinere

Nederland. Dit land is anders dan ons thuisland. Er is zoveel papier, brieven,

gemeenten, waar het sociale netwerk klein en sterk is, vervullen begeleiders deze

organisaties en instanties. Hulp is heel erg belangrijk. Vooral in het begin. Je weet

brugfunctie. Het gegeven dat lokaal gewortelde vrijwilligers deze inzet leveren kan

niet waar de supermarkt is, waar je kind naar school moet, hoe je moet werken.
Daarover maak je je veel zorgen.

daarnaast ook een bijdrage leveren aan het lokale draagvlak voor de opvang van
vluchtelingen bij inwoners in die gemeente.
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De beleidsadviseurs en klantmanagers van gemeenten onderschrijven het belang van

3.2

De (toegevoegde) waarde van maatschappelijke begeleiding

maatschappelijke begeleiding. Zij geven aan dat maatschappelijke begeleiders aan
de taken toekomen, waar een ambtenaar geen rol in heeft of niet aan toekomt. Denk

Statushouders geven aan dat de waarde van maatschappelijke begeleiding voor een

hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van papierwerk of het wegwijs maken in de

groot deel zit in het regelen van financiële, administratieve en praktische zaken. Zeker

buurt. Tegelijkertijd zijn de beleidsadviseurs en klantmanagers vaak kritisch. Zij

in de beginperiode is ondersteuning nodig bij het begrijpen van brieven en

hebben bijvoorbeeld niet altijd zicht op de taken en activiteiten van maatschappelijke

formulieren. De statushouders weten vrijwel niets over het leven in Nederland en

begeleiders (en resultaten hiervan) en geven aan dat de maatschappelijke

kunnen vaak weinig zelf regelen: met name omdat ze de Nederlandse taal niet

begeleiding verder geprofessionaliseerd mag worden. Professionalisering zit volgens

machtig zijn Daarnaast is het voor statushouders prettig om iemand te hebben om op

hen met name in werkstructuren, rolbewaking, de juiste expertise inzetten bij

terug te vallen. Zo horen we vaak terug dat de begeleider als familie, vriend of

specifieke hulpvragen en meer resultaatgericht werken. Als voorbeeld wordt een

moederfiguur wordt gezien. Het gebeurt dan ook regelmatig dat begeleiders voor

aantal keer genoemd dat de vrijwilliger en de klantmanager op één lijn dienen te

langere periode een belangrijke rol (blijven) spelen in het leven van statushouders.

zitten. Vanuit gemeenteperspectief wordt zo nu en dan ervaren dat de begeleiding
van de maatschappelijke begeleiders en de doelen van de gemeenten (participatie op

Statushouder uit Pakistan

de arbeidsmarkt) nog wel eens met elkaar botsen. Beleidsmedewerkers en

Zonder de organisatie [VluchtelingenWerk] kan niemand zijn zaakjes

klantmanagers geven aan dat sommige begeleiders de statushouder stimuleren om

regelen in Nederland. De hulp is nodig om hun problemen op te lossen. Als

eerst de taal te leren en pas daarna richting (vrijwilligers)werk te gaan, terwijl de

vluchteling ben je blind. Hoe regel je je zaken en papierwerk? Zonder hen

gemeente juist voor ogen heeft dat de statushouder ook tijdens de inburgering gaat

[begeleiders] is het erg lastig.

participeren. Hierdoor ervaren gemeenten soms dat begeleiders, ondanks de goede
bedoelingen, hier tegen gemeentelijk beleid ingaan. Dit kan wel eens wrijving tussen

Maatschappelijk begeleiders worstelen hierin soms met het aangeven van hun

gemeente en begeleiders opleveren. En in uitzonderlijke gevallen tot discussies

grenzen. Stuk voor stuk zijn de begeleiders bijzonder betrokken en bevlogen

tussen gemeenten en begeleiders. Dit toont tegelijkertijd aan dat klantmanagers en

vrijwilligers. Hierin ligt hun kracht, maar het is ook een valkuil. Vrijwilligers kunnen te

begeleiders een andere rol hebben in relatie tot de statushouder en verklaart

betrokken raken en uit het oog dreigen te verliezen dat de maatschappelijke

daarmee ook dat dit zo nu en dan tot wrijving leidt.

begeleiding bedoeld is om statushouders te begeleiden naar een mate van
zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Sommige vrijwilligers benoemen dat zij het

Gemeenten geven daarnaast aan dat de afstemming hierover met de

moeilijk vinden om de statushouders weer los te laten na de periode van begeleiding.

VluchtelingenWerk-organisaties vaak goed verloopt. De teamleiders van

Dit geldt niet voor alle vrijwilligers. Een van hen verwoordde het treffend:

VluchtelingenWerk zijn zoekend hoe zij de maatschappelijke begeleiders hierin goed
kunnen begeleiden en aansturen.

Maatschappelijk begeleider
Ik kan zelf niet spreken van vriendschap tussen ons, omdat er sprake is
van een afhankelijkheid tussen ons. Vriendschap kan in mijn ogen alleen
bestaan op basis van gelijkwaardige verstandshouding.
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Maatschappelijke begeleiders geven aan dat de waarde van de maatschappelijke

De toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding wordt meer zichtbaar in

begeleiding soms ook letterlijk te vertalen is in financiële waarde. Bijvoorbeeld door

de praktische ondersteuning rondom huisvesting, administratie of financiën en minder

het op tijd stopzetten van onterecht verkregen toeslagen of door het voorkomen van

duidelijk op de thema’s integratie en sociaal netwerk. Volgens maatschappelijk

schulden. Vrijwilligers hebben de indruk dat statushouders zonder maatschappelijke

begeleiders heeft dit te maken met de turbulente praktijk waar zij mee te maken

begeleiding verder op achterstand zouden komen in de maatschappij en dat de kans

hebben. Statushouders hebben vaak acuut ondersteuning nodig en hebben allerlei ad

op sociaal isolement toeneemt. Aan de andere kant schetsen maatschappelijke

hoc vragen. De prioriteit komt daarom vaak te liggen bij het regelen van administratie

begeleiders situaties waarbij, als zij een fout maken, er juist financiële problemen

en het oplossen van praktische hulpvragen en minder bij het stimuleren van

zouden kunnen ontstaan. De verantwoordelijkheid van maatschappelijk begeleiders

zelfredzaamheid en het vergroten van het sociale netwerk. Maatschappelijk

op financieel gebied is dan ook groot.

begeleiders geven aan dat zij wel wensen om een bijdrage te leveren aan integratie
en het opbouwen van een sociaal netwerk: enerzijds omdat zij zien dat statushouders

Vanuit gemeenteperspectief ziet men een grote meerwaarde in de betrokkenheid en

hier op de lange termijn mee geholpen zijn en anderzijds omdat dit het werk van een

de bevlogenheid van maatschappelijke begeleiders. Vrijwilligers zijn in staat om

maatschappelijk begeleider ook leuk en aantrekkelijk maakt. Ze vinden het dan vaak

oplossingen aan te dragen die vanuit een gemeente niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld de

ook jammer dat hier eenvoudigweg geen of weinig tijd voor is. Tegelijkertijd

bereikbaarheid van de maatschappelijk begeleiders in de avonden en weekenden. De

constateren we dat het organiseren en vertalen van de post een manier is om een

maatschappelijke begeleiding is volgens gemeenten een noodzakelijke aanvulling op

vertrouwensrelatie met statushouders op te bouwen. Het biedt een basis om met

de overige voorzieningen die vanuit de gemeente zijn georganiseerd. Gemeenten

elkaar samen te werken en elkaar frequent te ontmoeten. De post is daarbij een

denken verschillend over de manier waarop invulling gegeven dient te worden aan

handig vertrekpunt: het geeft de statushouders immers een laagdrempelige manier

deze aanvullende taak. In paragraaf 3.3 gaan we hier verder op in.

om aan te kloppen bij hun begeleiders.

Gemeente

Juist op het gebied van het vergroten van de zelfredzaamheid en het sociale netwerk

De maatschappelijke begeleider is betrokken en kan op die manier een

ligt in onze ogen het potentieel van maatschappelijke begeleiders. Zo lang het

eerste stap zijn in het integreren in de lokale samenleving. Maar dit

organiseren van administratie en financiën zoveel tijd blijft vragen, komen begeleiders

betekent wel dat ze [vrijwilligers] op een gegeven moment moeten loslaten. Na de

hier in de praktijk echter onvoldoende aan toe.

begeleidingsperiode kan een statushouder worden doorverwezen naar het buurtteam
bijvoorbeeld.

Tot slot wordt vaak genoemd dat de toegevoegde waarde van de maatschappelijke
begeleiding zit in de relatie tussen vrijwilliger en statushouder. De statushouder heeft

Doordat maatschappelijke begeleiding zich richt op zowel het regelen van praktische

namelijk geen formele afhankelijkheidsrelatie met een maatschappelijke begeleider,

zaken als het wegwijs maken in de Nederlandse maatschappij en het vergroten van

zoals hij dat wel heeft met de gemeente. Statushouders zijn vaak vertrokken vanuit

het sociale netwerk en zelfredzaamheid, draagt het bij aan het voorkomen van sociaal

het land van herkomst vanwege een overheid die zij niet kunnen vertrouwen. Voor

isolement, niet kunnen werken, moeizame participatie, de weg kwijt raken in het

hen is het daarom prettig om in Nederland een contactpersoon te hebben die niet

Nederlandse systeem en schulden.

handelt vanuit de overheid en op een onafhankelijke manier handelt vanuit het
perspectief en het belang van de statushouder.
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Maatschappelijk begeleider

De opvatting van wat de grenzen van de begeleiding dienen te zijn, verschillen tussen

Cliënten hebben geen afhankelijkheidsrelatie met VluchtelingenWerk, zoals

perspectieven, maar ook tussen gemeenten onderling. Zo is de opvatting van een

bijvoorbeeld wel met de gemeente voor hun uitkering. Bij

beleidsadviseur die we voor dit onderzoek spraken dat maatschappelijke begeleiding

VluchtelingenWerk durven ze ook wel meer te zeggen. VluchtelingenWerk

zo kort mogelijk dient te zijn en als belangrijkste doel heeft om in die korte periode

kijkt naar mijn idee met meer empathie naar de cliënt. Maar je moet als

(een halfjaar tot een jaar) aan zelfstandigheid en zelfredzaamheid te werken. Aan de

begeleider wel dingen uitleggen over het beleid van de gemeente of andere

andere kant geeft een andere beleidsadviseur aan dat de begeleiding eigenlijk pas

instanties. Het onderscheid daartussen is wel lastig voor de cliënt. Hierin zit ook de

van toegevoegde waarde is als deze nog langer dan drie jaar is. De echte integratie

toegevoegde waarde, de onafhankelijke positie en dat je mensen beschermt in het

begint volgens haar namelijk pas na deze periode. Zij ziet een korte

systeem. (…) Een statushouder moet een heel nieuw leven opbouwen en kan vaak

begeleidingsperiode dan ook als onrealistisch en van weinig toegevoegde waarde.

niet terug naar het land van herkomst. Het is goed om een menselijk gezicht te geven
aan een organisatie als VluchtelingenWerk en om mensen te helpen bij hun contact

Gemeenten geven aan dat maatschappelijke begeleiders het lastig vinden om hun

met organisaties zoals de gemeente.

grenzen te bewaken en dat dit in de praktijk nog wel eens botst met het gemeentelijke
participatiebeleid. Vrijwilligers handelen volgens gemeenten vanuit hun hart en

3.3

Rolopvatting en grenzen van de begeleiding

hebben in sommige gevallen een andere opvatting over wat goed is voor
statushouders dan gemeenten. Daarbij geven gemeenten aan dat maatschappelijke

Net zoals iedere statushouder anders is en een andere vorm van begeleiding vraagt,

begeleiders zich vaak als metgezel van de statushouder opstellen en zich min of

is ook iedere vrijwilliger anders en vult zijn taak op een eigen manier in. De verschillen

meer keren tegen de gemeente. De afstand tussen de statushouder en de gemeente

in rolopvatting uiten zich vooral in de grenzen van de invulling van de functie. De ene

wordt daarmee groter.

vrijwilliger vindt het zijn taak om statushouders van A naar B te vervoeren en mee te
helpen met het verhuizen van de inboedel, terwijl de andere vrijwilliger hier een grens

Gemeente

trekt en dit niet als zijn verantwoordelijkheid ziet. Ook in de emotionele betrokkenheid

VluchtelingenWerk is een schakelfunctie tussen de gemeente en de

zien we grote verschillen: een aantal vrijwilligers houdt het contact formeel en op

statushouder. Te vaak nog zijn vrijwilligers de metgezel, die zich samen

neutraal terrein, terwijl andere vrijwilligers dag en nacht klaar staan en ook op

met de statushouder tegen de gemeente keert.

belangrijke momenten zoals de geboorte van kinderen, huwelijken en rouwperiodes
aanwezig zijn voor de statushouders waar zij aan gekoppeld zijn. De manier waarop

Maatschappelijke begeleiders geven op hun beurt aan dat zij de gaten die gemeenten

naar deze vormen van rolopvatting wordt gekeken is in twee categorieën te

laten vallen dichtlopen, omdat ze statushouders niet aan hun lot over willen laten. Zij

onderscheiden: de ene groep respondenten geeft aan dat het in het belang van de

zien het als een taak en verantwoordelijkheid om statushouders te helpen en missen

statushouder is om de grenzen goed te bewaken om hen zoveel mogelijk zelf op weg

aan de gemeentekant oog voor de menskant en ook praktijkervaring. Zij vragen zich

te helpen en zelfredzaam te maken, de andere groep vindt het de

af of bijvoorbeeld gemeenten of andere (maatschappelijke) organisaties zich er

verantwoordelijkheid van de maatschappelijk begeleider om altijd klaar te staan en bij

voldoende van bewust zijn dat de maatschappelijke begeleiding deze gaten opvult.

alle vragen te helpen. Zij geven daarbij als argument dat de statushouder verder
niemand heeft om op terug te vallen.

23

De manier waarop begeleiders en gemeenteambtenaren naar elkaars rol kijken, zegt

samenleving. Aan de andere kant lijken vrijwilligers niet altijd in staat om hun grenzen

ook wat over de verschillende betekenis die deze rollen hebben. Een

goed te bewaken en komt er een grote verantwoordelijkheid bij hun rol kijken.

maatschappelijke begeleider heeft mogelijkheden en verantwoordelijkheden die een

Begeleiders noemen dat een gemaakte fout grote (financiële) gevolgen kan hebben

klantmanager niet heeft en vice versa. Zo vertegenwoordigt een klantmanager de

voor een statushouder. Dit geeft extra druk en vraagt om veel expertise van

gemeente en kan hij participatietrajecten inkopen voor de statushouder en is de

ingewikkelde juridische kaders en bureaucratie waar statushouders mee te maken

begeleider een vertrouwenspersoon en belangenbehartiger. Naast dat de rollen in de

krijgen. Het is de vraag of de verantwoordelijkheden en benodigde expertise passend

praktijk hier en daar botsen, zijn ze dus ook complementair aan elkaar.

zijn voor een vrijwilligersfunctie en het reëel is om dit van vrijwilligers te verlangen.
Maatschappelijke begeleiders voelen zich nu soms onvoldoende toegerust om deze

Maatschappelijk begeleider

verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Ze hebben behoefte aan praktische kennis en

Ik heb zelf het gevoel bij gemeenteambtenaren dat zij deze praktische

tools om statushouder te kunnen begeleiden.

ervaring missen. Ze hebben vooral een chef die zegt: je hebt 200 dossiers
en ik wil zoveel procent aan het werk hebben. Dus vanuit de gemeente wordt met

Gemeenten noemen dat zij de betrokkenheid en inzet van de vrijwilligers zeer

name aan het krijgen van werk gewerkt. Ik zou iets meer menselijkheid vanuit de

waarderen, maar ook dat juist de inzet van vrijwilligers voor maatschappelijke

gemeente wensen.

begeleiding het lastig maakt om sturing te geven aan de begeleiding. De taken van de
maatschappelijke begeleiders brengen een dusdanige verantwoordelijkheid met zich

Gemeente

mee, dat de aansturing, ondersteuning en scholing van vrijwilligers, zeer belangrijk is

De deskundigheid van maatschappelijke begeleiders is wisselend. Over

om de kwaliteit van de begeleiding te kunnen waarborgen.

het algemeen is de kwaliteit en de inzet van de begeleiders goed. Er zijn
alleen ook begeleiders die nog steeds alles doen op hun eigen manier. Dat kan wel
eens ingaan tegen gemeentebeleid. Sommige begeleiders lijken in hun oude
gewoontes te zijn vastgeroest. Dit gaat om uitzonderingen, maar daar heb je als
gemeente wel last van.

3.3.1

De inzet van vrijwilligers bij maatschappelijke begeleiding

Dat de maatschappelijke begeleiding wordt ingevuld door vrijwilligers is enerzijds te
bestempelen als de kracht, maar anderzijds ook als de kwetsbaarheid van
maatschappelijke begeleiding. Vrijwilligers zetten zich belangeloos in en zijn vaak
bereid om een extra tijdsinvestering te doen als dit nodig is. Maatschappelijk
begeleiders noemen dat zij vrijwilliger zijn geworden vanuit medemenselijkheid en de
wens om statushouders te helpen. Ze hebben een grote motivatie om statushouders
te ondersteunen en vormen graag een brug tussen de statushouder en de
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4 Conclusie en randvoorwaarden
Dit onderzoek is gericht op de huidige uitvoering van maatschappelijke begeleiding in
vijf gemeenten in Nederland, waarbij ook het belang, de noodzaak en de waarde voor

4.1.1

Maatschappelijke begeleiding kent verschillende varianten, afhankelijk van de
statushouder, de maatschappelijk begeleider en de gemeente

het inburgerings- en integratieproces van statushouders is onderzocht. Het onderzoek
biedt daarmee inzicht en verdieping op basis van de situatie in deze vijf gemeenten.

Door de beleidsruimte van gemeenten wordt maatschappelijke begeleiding op

In dit laatste hoofdstuk benoemen we de belangrijkste conclusies en benoemen we

verschillende manieren ingericht. Zo verschillen de maximale duur en de intensiteit

een aantal randvoorwaarden die de waarde van maatschappelijke begeleiding nog

van de begeleiding, de inzet van betaalde krachten en vrijwilligers en de vorm van de

verder kan vergroten.

begeleiding per gemeente. We zien dat sommige gemeenten ervoor kiezen om de
maatschappelijke begeleiding kortdurend (korter dan 1 jaar) aan te bieden om

4.1

Belangrijkste conclusies van dit onderzoek

statushouders daarna verder te begeleiden door reguliere hulpverlening in het sociaal
domein. Er zijn echter ook gemeenten die voor langdurige begeleiding (langer dan 2

Maatschappelijke begeleiding wordt sinds de jaren ’80 aangeboden aan

jaar) kiezen.

statushouders in Nederland. De begeleiding is sinds 1998 (met een onderbreking
tussen 2013 en oktober 2017) opgenomen in diverse inburgeringswetten. Het

Daarnaast zien we dat alle vijf betrokken gemeenten in dit onderzoek vrijwilligers

inburgerings- en integratiebeleid is nog altijd volop in ontwikkeling. Door alle

inzetten voor maatschappelijke begeleiding. Met uitzondering van de gemeente Mook

veranderingen heen heeft maatschappelijke begeleiding altijd een rol gespeeld bij de

en Middellaar, waar de gehele maatschappelijke begeleiding uit vrijwilligers bestaat,

ondersteuning van statushouders bij hun integratie in Nederland. De

begeleiden professionele teamleiders van VluchtelingenWerk de maatschappelijke

maatschappelijke begeleiding moet zich juridisch gezien ten minste richten op

begeleiders bij hun taken. De maatschappelijke begeleiding start (meestal) vanaf het

praktische ondersteuning, hulp bij het inburgeringstraject en het stimuleren van

moment dat de statushouder zich vestigt in de gemeente. In drie van de gemeenten in

participatie in de Nederlandse samenleving, maar blijkt in de praktijk veel breder te

dit onderzoek zijn er naast thuisbegeleiding ook spreekuren waar statushouders

zijn dan de voorgenoemde thema’s.

naartoe kunnen met hun vragen. In de gemeente Utrecht wordt er bewust voor
gekozen om maatschappelijke begeleiding te bieden op afspraak. In de gemeente

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van maatschappelijke

Mook en Middellaar wordt alleen thuisbegeleiding geboden. Alle gemeenten hebben

begeleiding en krijgen daarbij veel beleidsruimte. In de praktijk heeft ruim 70% van de

een vaste contactpersoon voor elke statushouder. Alleen in de gemeente Mook en

Nederlandse gemeenten de maatschappelijke begeleiding uitbesteed aan

Middellaar hebben de maatschappelijk begeleiders hun eigen expertisegebieden en

VluchtelingenWerk. In de overige gemeenten zijn andere organisaties

verdelen zij de vragen van statushouder onderling.

verantwoordelijk voor de ondersteuning of voert de gemeente de begeleiding zelf uit.
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In dit onderzoek komt naar voren dat, ondanks de verschillen tussen gemeenten, de

en stabiel houden van de levenssituatie van de statushouder lijkt daarmee de kern

praktische invulling van de maatschappelijke begeleiding afhangt van de mate van

van maatschappelijke begeleiding te zijn. Maar maatschappelijke begeleiding is veel

zelfstandigheid van de statushouder en de manier waarop de maatschappelijk

meer dan dat. We zien dat praktische ondersteuning een groot deel van de

begeleider invulling geeft aan zijn of haar rol. Dit geeft tegelijk ruimte voor het

maatschappelijke begeleiding vormt. Tegelijkertijd is de rol van de maatschappelijk

aanbieden van maatwerk, omdat de ondersteuningsbehoeften voor elke statushouder

begeleider als bewegwijzeraar, steun en toeverlaat, signaleerder en doorverwijzer,

weer anders zijn.

bemiddelaar en belangenbehartiger net zo belangrijk. Deze rollen lijken misschien
minder zichtbaar, maar vormen op de achtergrond de ruggengraat van de

4.1.2

Het belang en de toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding worden

maatschappelijke begeleiding. Het feit dat de maatschappelijk begeleider zich

breed gedragen

onafhankelijk opstelt en op gelijkwaardig niveau naast de statushouder staat om
ondersteuning te bieden, maakt dat de maatschappelijk begeleider iemand is waarop

Het belang van de maatschappelijke begeleiding en de toegevoegde waarde is groot.

de statushouder te allen tijd kan terugvallen.

Maatschappelijk begeleiders vullen veel gaten op in het systeem die eerder zijn
ontstaan en problemen voor de statushouder (kunnen) veroorzaken. Dit uit zich in

Daarnaast kan de inzet van lokaal gewortelde vrijwilligers een positief effect hebben

verschillende facetten: van het op orde houden van de financiële situatie, tot aan de

op het lokale draagvlak voor statushouders in de gemeente. Gemeenten zijn

weg vinden in de Nederlandse maatschappij en het hebben van een onafhankelijk

verantwoordelijk voor het opnemen van statushouders in hun gemeente vanwege de

vertrouwenspersoon. Deze bevinding wordt breed gedragen onder statushouders,

huisvestingstaakstelling. De maatschappelijke begeleiders kunnen statushouders in

maatschappelijke begeleiders en gemeenten in dit onderzoek. Maatschappelijke

contact brengen met hun eigen lokale netwerk en sociale contacten, maar zijn in hun

begeleiding is niet te vangen in één vooraf vastgesteld proces. Zoals elke situatie en

betrokkenheid ook ambassadeurs voor de statushouders. Dit vergroot het lokale

statushouder verschillend is, zo is elk traject van maatschappelijke begeleiding uniek

maatschappelijke draagvlak in gemeenten. Maatschappelijke begeleiders kunnen een

en vraagt om maatwerk.

brug vormen tussen statushouders en de lokale gemeenschap.

Statushouders benoemen nadrukkelijk dat zij hulp nodig hebben bij het wegwijs

4.1.3

Elke fase van maatschappelijke begeleiding kent zijn eigen accenten en thema’s

worden in de Nederlandse samenleving, dat zij ondersteuning nodig hebben bij
praktische zaken en iemand nodig hebben om op terug te vallen. Het verschilt per

Maatschappelijke begeleiding zich grofweg richt op zeven inhoudelijke thema’s. In de

statushouder hoe lang en hoe intensief deze begeleiding wenselijk is en hoe groot de

beginperiode van de begeleiding gaat veel tijd en aandacht uit naar huisvesting in de

afhankelijkheid van deze ondersteuning is. Het staat echter zonder meer vast dat

gemeente. Daarna wordt de basis op orde gebracht door de financiën en

statushouders zonder hulp en ondersteuning van maatschappelijke begeleiding voor

administratie op orde te brengen. We zien verder dat als na deze eerste periode het

nog veel grotere uitdagingen komen te staan.

stof van de verhuizing en de komst in de gemeente enigszins is neergedaald, er meer
aandacht komt voor gezondheid, sociaal netwerk, gezin en familie, participatie en

Maatschappelijke begeleiders ondersteunen statushouders dus in hun zoektocht naar

inburgering. Dit betekent niet dat deze thema’s geen aandacht krijgen in de eerste

een plaats in de Nederlandse samenleving. Bij deze ondersteuning vragen praktische

periode van de begeleiding. Alle thema’s komen doorlopend in de verschillende fasen

zaken veel tijd, aandacht en kennis van maatschappelijk begeleiders. Het stabiliseren

terug, maar verschillen van intensiteit en gevraagde aandacht. Het gehele proces van
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maatschappelijke begeleiding is maatwerk en per unieke situatie wordt begeleiding

zelfredzaamheid. De gewenste periode dat statushouders maatschappelijke

aangeboden. We zien in het onderzoek wel terug dat er continu prioritering in de

begeleiding krijgen vraagt om het blijven aanbieden van maatwerk.

begeleiding wordt aangebracht onder de thema’s; met name de huisvesting, financiën
en administratie en gezondheid (psychische en medische problematiek) vragen de
meeste tijd en aandacht tijdens de begeleiding. Ook de (juridische) context

4.2.2

De samenwerking met de reguliere hulpverlening in het sociaal domein kan worden
versterkt

waarbinnen de maatschappelijke begeleiding wordt aangeboden, vraagt om veel
kennis en kunde (zowel van vrijwilligers als van betaalde krachten)

De vragen van statushouders reiken soms verder dan de periode of de rol van
maatschappelijke begeleiding, waardoor aansluiting op reguliere hulpverlening in het

4.2

Het potentieel van maatschappelijke begeleiding kan verder worden benut door

sociaal domein belangrijk is. Binnen de reguliere hulpverlening leeft het beeld dat

een aantal randvoorwaarden te verbeteren

maatschappelijk begeleiders de statushouders (te) laat overdragen. Dit kan komen
doordat de statushouders en maatschappelijke begeleiders niet altijd voldoende

In dit onderzoek is duidelijk geworden dat het belang en de toegevoegde waarde van

vertrouwen hebben in de reguliere hulpverlening, omdat er sprake zou zijn van onder

maatschappelijke begeleiding breed wordt gedragen. In potentie kan

andere onwetendheid en onwennigheid bij hulpverleners om met deze doelgroep om

maatschappelijke begeleiding nog meer bijdragen aan de integratie en inburgering

te gaan. Daarnaast is het soms moeilijk om een statushouder ervan te overtuigen dat

van statushouders. Hieronder volgt een aantal randvoorwaarden die, als daaraan

reguliere hulpverlening nodig is. Ook spelen de lange wachttijden in de reguliere

wordt voldaan, deze potentie verder kunnen vergroten.

hulpverlening een rol, omdat er lang niet altijd hulpverlening op korte termijn
beschikbaar is om een statushouder te begeleiden. Verder werken buurt- of wijkteams

4.2.1

De gewenste periode van maatschappelijke begeleiding verschilt per statushouder en

vaak vraaggericht en sluit deze manier van werken niet aan op de doelgroep.

vraagt om maatwerk

Maatschappelijke begeleiders beamen dit beeld. Zij zijn bang dat de statushouder
alsnog tussen wal en schip raakt binnen de reguliere hulpverlening.

De gewenste periode van begeleiding is sterk afhankelijk van de mate van
zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de statushouder. Er zijn statushouders die

De kennis en ervaring van maatschappelijk begeleiders over het begeleiden van

binnen een afzienbare periode de Nederlandse taal voldoende machtig zijn en het

statushouders is vaak groot. Door de rol van de maatschappelijke begeleiding binnen

systeem in Nederland begrijpen, zodat zij zonder al te veel hulp zichzelf kunnen

de reguliere hulpverlening prominenter te maken en de maatschappelijk begeleider bij

redden. Er is echter ook een grote groep statushouders waarvoor de periode van

de hulpverlening te betrekken vanuit de expertise en kennis over het omgaan met

maatschappelijke begeleiding te kort is. Zij zijn bijvoorbeeld de taal onvoldoende

statushouders, kan het potentieel van de maatschappelijke begeleiding nog meer

machtig om hun brieven goed te begrijpen, hebben onvoldoende kennis van hoe om

worden benut. Door de maatschappelijk begeleider meer naast de hulpverlener te

te gaan met de bureaucratie in Nederland of zijn nog onvoldoende zelfstandig en

plaatsen, zijn er mogelijkheden om de aansluiting tussen maatschappelijke

zelfredzaam om zich zonder begeleiding te kunnen redden. Integratie is tenslotte een

begeleiding en reguliere hulpverlening te versterken.

langdurige en intensief proces. Een bepaalde groep statushouders heeft langer
begeleiding nodig om zich te ontwikkelen naar voldoende mate van zelfstandigheid en
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4.2.3

Kwalitatief goede maatschappelijke begeleiding vraagt om goede randvoorwaarden:

4.2.4

investeren in ondersteuning en scholing van vrijwilligers en de begeleiding door

Kennis van de juridische context van statushouders is nodig om maatschappelijke
begeleiding te bieden

betaalde krachten
Een specifieke inhoudelijke randvoorwaarde om maatschappelijke begeleiding te
De aard van maatschappelijke begeleiding brengt een groot gevoel van

kunnen bieden is kennis van de juridische context waar statushouders zich in

verantwoordelijkheid en een sterke betrokkenheid van vrijwilligers met zich mee. De

bevinden. De jarenlange kennis en ervaring met de juridische begeleiding van

medemenselijkheid van de maatschappelijke begeleiding is iets dat statushouders

statushouders is een meerwaarde die VluchtelingenWerk als organisatie kan bieden.

enorm waarderen en ook door maatschappelijke begeleiders en gemeenten wordt

Juridische ondersteuning is geen onderdeel van de maatschappelijke begeleiding,

gezien als de toegevoegde waarde van de maatschappelijke begeleiding.

maar is binnen de context waarin de begeleiding wordt aangeboden onmisbaar. Dit

Tegelijkertijd brengt de inzet van vrijwilligers ook uitdagingen met zich mee. De inzet

betekent niet dat maatschappelijke begeleiders alle juridische kaders zelf moeten

van vrijwilligers bij maatschappelijke begeleiding vormt enerzijds een kracht, omdat

kennen, maar de toegang tot deze kennis wel beschikbaar moet zijn. Daarbij is een

begeleiders veel gaten in het systeem opvullen, zich belangeloos inzetten en vaak

basaal kennisniveau van de rechtspositie van statushouders wenselijk, aangezien

bereid zijn een extra stap te zetten en een brug kunnen slaan tussen de statushouder

maatschappelijke begeleiding van statushouders binnen deze juridische context wordt

en de samenleving. Anderzijds is het vrijwillige karakter een kwetsbaarheid, omdat er

aangeboden.

veel verantwoordelijkheid op de schouders van de maatschappelijke begeleiders rust
en zij zich moeten bewegen binnen de ingewikkelde juridische kaders en de

4.2.5

Goede aansturing van vrijwilligers wordt gezien als een uitdaging, maar biedt ook

bureaucratie in Nederland.

mogelijkheden voor verbetering van maatschappelijke begeleiding

Maatschappelijke begeleiders, teamleiders en gemeenteambtenaren noemen dat het

Vanuit de gesprekken met teamleiders en de gemeenten blijkt dat de aansturing van

belangrijk is om te investeren in ondersteuning en de scholing aan maatschappelijk

vrijwilligers een belangrijk vraagstuk is. De gemeenten en de organisaties die

begeleiders. Ondanks de bestaande basistraining binnen VluchtelingenWerk en

maatschappelijke begeleiding aanbieden, hebben een opdrachtgever -

verschillende aanvullende (maar facultatieve) trainingen, hebben vrijwilligers toch de

opdrachtnemer relatie met elkaar, waardoor enige vorm van verantwoording en

behoefte aan meer ondersteuning in de vorm van praktische kennis en tools.

sturing gewenst is. In de huidige situatie hebben gemeenten niet altijd inzicht in de

Onderling wisselen maatschappelijk begeleiders vaak kennis uit, maar zij benoemen

concrete opbrengsten van maatschappelijke begeleiding. Het wordt als een uitdaging

dat zij hierin meer begeleiding vanuit de organisatie wensen. Gestructureerde

ervaren om vrijwilligers meer aan te sturen, maar hen daarnaast ook te blijven

intervisie en een actief sturen op deelname aan het trainingsaanbod kunnen hier aan

waarderen, hen ruimte te geven en dus niet te veel te begrenzen. Vrijwilligers zijn

bijdragen.

‘kostbaar’ en hun inzet is van onschatbare waarde voor de maatschappelijke
begeleiding. De wens is om de maatschappelijke begeleiding meer uniform te maken
en vrijwilligers te ondersteunen in het bewaken van hun grenzen. Er heerst de
bezorgdheid dat wanneer vrijwilligers hierdoor minder vrijheid krijgen in hun
werkzaamheden, zij zich niet langer als maatschappelijk begeleider willen inzetten.
En daarmee gaat veel kennis en ervaring verloren en komt het aanbod van
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begeleiding aan statushouders in het nauw. Door in de aansturing van
maatschappelijke begeleiders meer aandacht te hebben voor het gericht inzetten van
hun expertise en kennis en te investeren in intervisie en training, kan de kwaliteit en
toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding worden verbeterd.
Gemeenten en VluchtelingenWerk (of andere organisaties die maatschappelijke
begeleiding aanbieden) kunnen duidelijke afspraken maken over wat de
maatschappelijke begeleiding moet inhouden, wat de grenzen zijn van deze
begeleiding en hoe er samengewerkt kan worden met reguliere hulpverlening in het
sociaal domein.

4.2.6

Kwalitatief goede maatschappelijke begeleiding vraagt om passende budgetten

De verschillende verschijningsvormen van maatschappelijke begeleiding die in het
onderzoek naar voren komen, zijn grotendeels af te leiden uit de financiering vanuit
de gemeente. Er zijn gemeenten die ervoor kiezen om de begeleiding langdurig te
financieren, terwijl andere gemeenten sneller aansluiting willen vinden met de
reguliere hulpverlening in de gemeente. Een passende financiering is noodzakelijk om
kwalitatief goede maatschappelijke begeleiding te kunnen aanbieden. Wanneer de
aansturing en deskundigheidsbevordering van de maatschappelijke begeleiders moet
worden verbeterd, de aansluiting met de reguliere hulpverlening goed moet worden
opgezet en het belang en de toegevoegde waarde van maatschappelijke begeleiding
wordt erkend, dan vraagt dit om een passende financiering.

4.3

Tot slot

Dit onderzoek naar maatschappelijke begeleiding in vijf gemeenten in Nederland laat
zien dat het belang van maatschappelijke begeleiding én de toegevoegde waarde
breed worden gedragen. De maatschappelijke begeleiding vormt voor statushouders
een stevige schakel in hun proces van integratie en inburgering in de Nederlandse
samenleving.
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Bijlage A - Overzicht van respondenten
Statushouders

Gemeente Utrecht

1 man uit Afghanistan
2 mannen uit Libië
1 man uit Pakistan

1 vrouw uit Iran
1 vrouw uit Libië

Gemeente Assen

4 mannen uit Eritrea
4 mannen uit Syrië

3 vrouwen uit Eritrea

Gemeentelijke Regeling
De Bevelanden

1 man uit Eritrea
3 mannen uit Syrië

3 vrouwen uit Syrië
1 vrouw uit Eritrea

Gemeente Dongen

1 man uit Eritrea
1 man uit Syrië

1 vrouw uit Syrië

Gemeente Mook en Middellaar

2 mannen uit Syrië
1 man uit Sudan

1 vrouw uit Eritrea
1 vrouw uit Irak
1 vrouw uit Syrië

Maatschappelijk begeleiders

Teamleiders

Gemeente

2 maatschappelijk begeleiders,
2 stagiaires

2 Teamleiders

2 senior beleidsadviseurs

5 maatschappelijk begeleiders,
1 stagiaire

1 Teamleider

Beleidsmedewerker participatie
Werkconsulent

6 maatschappelijk begeleiders,

0 Teamleiders

Teamleider activering
2 klantmanagers statushouders

4 maatschappelijk begeleiders

1 Teamleider

Regievoeder statushouders
Beleidsadviseur Participatiewet
Coördinator statushouders

4 maatschappelijk begeleiders

2 Teamleiders

Klantmanager Werk en Inkomen
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Bijlage C – Klankbordgroep
•

Jaco Dagevos

Professor Integratie en Migratie (Erasmus Universiteit Rotterdam), Senior onderzoeker Sociaal en Cultureel Planbureau

•

Erna Lensink

Beleidsmedewerker integratie VluchtelingenWerk Nederland

•

Karin Nogossek

Regiomanager VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

•

Sara Razay

Klantmanager Participatie gemeente Hellevoetsluis (in deze functie tot december 2019)

•

Roswitha Weiler

Senior beleidsmedewerker VluchtelingenWerk Nederland
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