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Samenvatting 
 

Amsterdam is een democratische, diverse en vrije stad met plek voor iedereen. Dit geldt ook voor 

vluchtelingen die hier aan een nieuw leven bouwen. De gemeente Amsterdam zet daarom in op 

duurzame integratie vanaf het moment van aankomst in de stad. In dit beleidskader schetst het 

gemeentebestuur de gezamenlijke ambities voor de bestuursperiode 2019 – 2022 in het streven 

naar een rechtvaardige stad met gelijke kansen voor vluchtelingen.  

 

Kenmerkend voor deze periode is dat Amsterdam samenwerkt aan kansengelijkheid voor 

vluchtelingen binnen alle leefdomeinen, zoals gezondheid en welzijn, jeugd en onderwijs, taal en 

inburgering, werk en participatie en met zorg voor een stevige sociale basis. Dat doen we samen 

met vluchtelingen, met maatschappelijke partners en met steun van andere Amsterdammers.  

 

In dit beleidskader beschrijven we hoe vluchtelingen hun weg vinden in Amsterdam. We 

benoemen aan de hand van een levensloopschets van vluchtelingen wat de gemeente Amsterdam 

biedt en ambieert. We werken daarbij thema’s uit als huisvesting, ontzorgen, maatschappelijke en 

persoonlijke begeleiding, geestelijke gezondheidszorg, school, opleiding, werk, sportstimulering 

en verbinding in de buurt.  

  

Voor deze bestuursperiode formuleert het gemeentebestuur vier specifieke ambities. Om te 

beginnen bedient de gemeente vluchtelingen effectief en in samenspraak met hen en haar 

partners. Zo zorgt de gemeente ervoor dat niemand tussen wal en schip valt. We stemmen af 

tussen diensten, afdelingen, met stadsdelen en ketenpartners. We leggen de verbinding tussen 

beleid en uitvoering en betrekken daarbij de ervaring en expertise van vluchtelingen zelf. Ten 

tweede streeft de gemeente ernaar dat vluchtelingen goede toegang hebben tot voorzieningen. 

Voor een betere toegang tot het ondersteuningsaanbod in de wijk gaat de gemeente werken met 

een outreachende aanpak maatschappelijke dienstverlening. We zijn met onze partners alert op 

goede verwijzing, deskundigheidsbevordering en versterking van het ondersteuningsaanbod. Ook 

stimuleren we maatschappelijke initiatieven van buurtbewoners die vluchtelingen helpen met het 

landen in de wijk. Onze derde ambitie is het begeleiden van vluchtelingen naar duurzaam werk in 

combinatie met inburgering. Dit doet de gemeente met de Amsterdamse aanpak statushouders, 

waarin een klantmanager met een relatief lage caseload de statushouder vanaf het moment dat 

hij in het azc verblijft, intensief en gedurende drie jaar begeleidt naar werk, opleiding en 

participatie. Amsterdam verbreedt de aanpak door het traject inburgering zo snel mogelijk een 

effectief onderdeel te laten zijn van de aanpak. Hiermee loopt de gemeente vooruit op de 

aanstaande wetswijziging inburgering. Tot slot biedt de gemeente Amsterdam vluchtelingen 

zoveel mogelijk maatwerk, met oog voor hun behoeftes en achtergrond. In het bijzonder hebben 

we aandacht voor vrouwen, voor Eritrese vluchtelingen, voor lhbtiq+-vluchtelingen en voor het 

toenemende aantal nareizigers dat zich voegt bij eerder gevluchte gezinsleden.  

  

Het gemeentebestuur realiseert zich dat het streven naar duurzaam integreren van vluchtelingen 

in onze stad geen gemakkelijke opgave is. Vluchtelingen ervaren vele hobbels op hun pad. 

Incidenten vinden plaats ondanks alle inspanningen. De gemeente is hierop alert en heeft continue 

aandacht voor preventie, zorg en veiligheid.  
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1 Inleiding 

Amsterdam is een democratische, diverse en vrije stad met plek voor iedereen. Dit geldt ook voor 

nieuwe Amsterdammers die met gevaar voor hun leven hierheen zijn gevlucht op zoek naar een 

veilig heenkomen. Vluchtelingen1 bouwen hier aan een nieuw leven, samen met andere 

Amsterdammers. Wat komen deze Amsterdammers tegen op hun nieuw ingeslagen weg? Wat 

hebben zij nodig om volwaardig deel te nemen aan het rijkgeschakeerde leven in deze wereldstad? 

Hoe creëren we voor hen gelijke kansen? Vluchtelingen moeten zich een nieuwe taal eigen maken, 

opnieuw een netwerk opbouwen en integreren in een voor hen onbekende samenleving. Zij staan 

voor de uitdaging om inburgering te combineren met werk of een opleiding. Hoe benutten zij 

volop hun kansen en talenten, met in hun bagage veelal trauma’s en zorgen om wat zij achter zich 

hebben gelaten?  

 

De gemeente Amsterdam wil er alles aan doen om ervoor te zorgen dat deze nieuwe 

Amsterdammers volwaardig meedoen en duurzaam integreren. Dat ze zich kunnen ontwikkelen 

en gelijke kansen krijgen. Dat ze Nederlands kunnen leren, een opleiding kunnen doen of werken 

en tegelijkertijd aan hun inburgeringsplicht kunnen voldoen. Amsterdam wil vluchtelingen goede 

toegang bieden tot voorzieningen in deze stad, zodat zij hier een nieuw bestaan kunnen 

opbouwen. De brede Amsterdamse aanpak zorgt voor een versnelde integratie en participatie op 

alle domeinen. Amsterdam zet deze aanpak door en verbetert en verbreedt deze.2   

 

In dit beleidskader schetst het gemeentebestuur de gezamenlijke ambities in het streven naar een 

rechtvaardige stad met gelijke kansen voor vluchtelingen in Amsterdam. Wat biedt de gemeente 

Amsterdam hen de komende jaren op hun weg naar duurzame zelfredzaamheid? Statushouders 

zijn stadsbewoners die als ieder ander bijdragen aan onze stad en een beroep doen op het aanbod 

aan activiteiten, begeleiding, ondersteuning en zorg, waarbij soms tijdelijk extra inzet nodig is. U 

leest in dit beleidskader op welke manier de gemeente hier samen met de stad richting en vorm 

aan geeft.  

 

                                                                    
1 De term vluchtelingen hanteren we hier in lijn met de officiële definitie uit het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 
1951, namelijk een vluchteling is diegene die asiel moet worden verleend (ofwel statushouder, verblijfsgerechtigde of 
asielgerechtigde). Een asielzoeker die in afwachting is van een aanvraag en officieel nog geen vergunning heeft is formeel niet 
erkend als ‘vluchteling’, maar hiervoor pleegt de gemeente wel degelijk inzet in het azc. We zullen geregeld ter verduidelijking de 
term statushouder hanteren. De gemeente Amsterdam zet zich ook in voor ongedocumenteerden. Deze groep valt buiten de 
scope van dit beleidskader. Het college werkt aan een apart uitvoeringsplan voor ongedocumenteerden. 
2 Zie coalitieakkoord ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’  



 

 

1.1 Achtergrond 

Eind 2017 informeerde het college u over de uitwerking van het Beleidskader Vluchtelingen in 

Amsterdam 2015-2018.3 We schetsten de ontwikkelingen en voortgang van het Amsterdamse 
vluchtelingenbeleid op het gebied van welzijn, huisvesting, taal en inburgering, onderwijs en 
scholing, werk en inkomen. We zijn nu een dik jaar verder en staan aan het begin van een nieuwe 
bestuursperiode. Daarin zien wij een aantal uitdagingen.  
 

Om te beginnen is er de tendens van een veranderende instroom. Begin 2018 telde Amsterdam 

bijna 8000 (voormalige) statushouders, waarvan zo’n 5000 in 2014 of later naar Nederland zijn 

gekomen.4 Ruim een kwart hiervan is als nareiziger naar Nederland gekomen, dit zijn vooral 

vrouwen en kinderen.5  Door toename van het aandeel nareizigers kwamen er de afgelopen 

periode meer mensen die een gezin vormen en minder alleenstaanden. De kans is groot dat deze 

trend zich doorzet. Dit heeft onder meer gevolgen voor de huisvesting en onze dienstverlening. 

Daarbij komt dat de groep vluchtelingen die met de sterke toename vanaf 2015 naar Amsterdam is 

gekomen, hier nu een aantal jaren verblijft. Een groot deel van hen wordt in de komende jaren 

‘gewone Amsterdammer’. Daarmee verschuift de aandacht van crisisopvang naar meedoen, naar 

verbinden met de Amsterdamse samenleving en het landen in de wijk.  

 

Verder staan we voor de uitdaging om te anticiperen op de wettelijke overgang van de inburgering 

naar de gemeenten. Vanaf 2020 krijgt Amsterdam in grote mate de verantwoordelijkheid voor de 

inburgering. Binnen de Amsterdamse aanpak statushouders vanuit WPI verbreden we daarom de 

begeleiding nu al waar mogelijk naar het inburgeringstraject.6 De WRR policy brief ‘Geen tijd 

Verliezen’ speelde een belangrijke rol in het ontwikkelen van die aanpak.7  Hierin werd gepleit voor 

een versterking van de rol van gemeenten en het gelijktijdig werken aan huisvesting, 

taalverwerving, opleiding en werk. Met het integreren van het traject inburgering in de aanpak kan 

de gemeente de begeleiding op onderdelen nog beter afstemmen. We maken afspraken met 

taalaanbieders en ontwikkelen instrumenten om de integratie van statushouders in Amsterdam te 

verbeteren.  

 

Het gemeentebestuur realiseert zich dat het streven naar duurzaam integreren van vluchtelingen 

in onze stad geen gemakkelijke opgave is. Integratie vergt tijd, geduld en inspanning. 

Vluchtelingen ervaren vele hobbels op hun pad. Een deel heeft aanhoudend moeite met het 

vinden van een baan of dagbesteding. Het komt voor dat vluchtelingen met GGZ-problematiek 

niet de nodige zorg ontvangen. Incidenten vinden plaats, ondanks alle inspanningen. De 

gemeente is hierop alert en heeft continue aandacht voor preventie, zorg en veiligheid.  

Bij al onze inzet sluiten we waar mogelijk aan bij onze reguliere dienstverlening en kijken we hoe 

we succesvolle instrumenten beschikbaar kunnen maken voor andere Amsterdammers.  

                                                                    
3 Zie Actualisatie beleidskader vluchtelingen in Amsterdam 2015-2018, 21 november 2017. 
4 Zie Vluchtelingenmonitor 2018. Asielzoekers en statushouders in Amsterdam. OIS.  
5 Een nareiziger krijgt een afgeleide vergunning ten behoeve van gezinshereniging. Dit betreft vaak partners en kinderen die 
feitelijk tot het gezin van de statushouder horen.  
6 De intensieve begeleiding van Amsterdamse statushouders op het gebied van werk, participatie en opleiding startte in 2016. 
7 Zie Geen tijd Verliezen, WRR policy brief december 2015. 
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1.2 Kernboodschap en ambities 

De afgelopen jaren hebben we als hoofdstad onze verantwoordelijkheid genomen en we blijven 

dat doen. We bieden een veilige haven waar vluchtelingen welkom zijn en gelijke kansen krijgen. 

Onze kernboodschap is dat vluchtelingen volwaardig meedoen en bijdragen aan de Amsterdamse 

samenleving. De gemeente Amsterdam zet daarom in op duurzame integratie vanaf het moment 

van aankomst. Werk, opleiding en participatie vormen hiertoe de sleutel. We creëren hierin kansen 

door vluchtelingen intensief te begeleiden, zodat we maatwerk bieden en perspectief. Daarbij 

voorzien we in de eventuele behoefte aan ondersteuning en zorg. We ondersteunen vluchtelingen 

bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de buurt en zorgen voor goede toegang tot 

voorzieningen. Dit doen we samen met hen en met de stad, in ons streven naar draagvlak en 

sociale cohesie.  

 

Om dit te verwezenlijken heeft Amsterdam voor deze bestuursperiode de volgende ambities: 

• Vluchtelingen bedienen we effectief en in samenspraak met hen en onze partners;  

• Vluchtelingen hebben goede toegang tot ondersteuningsaanbod en voorzieningen;  

• Vluchtelingen begeleiden we naar duurzaam werk in combinatie met inburgering; 

• Vluchtelingen bieden we maatwerk, met oog voor hun behoeftes en achtergrond.  

 

1.3 Leeswijzer 

We zetten in dit beleidskader kort uiteen wat vluchtelingen tegenkomen op hun pad in de 

Amsterdamse samenleving. Daarbij geven we aan wat de inzet is vanuit de gemeente en waarom 

we dit doen. Vervolgens gaan we nader in op onze accenten en ambities voor deze 

bestuursperiode. We schetsen mogelijke risico’s en aandachtspunten en benoemen de wettelijke 

kaders. Tot slot geven we een toelichting op de begroting. 

 

De opbouw van het beleidskader is als volgt: 

1. Inleiding 

2. Van azc naar landing in de wijk  

3. Ambities van het college 2019 - 2022 

4. Risico’s en aandachtspunten 

5. Wettelijke kaders  

6. Begroting 

Begrippenlijst  

 

Bij de totstandkoming van dit beleidskader hebben we gesproken met vertegenwoordigers van 

verschillende afdelingen van de gemeente, vertegenwoordigers van de stadsdelen, 

maatschappelijke partners, klantmanagers en leden van de klankbordgroep Vluchtelingen.  



 

 

2 Van azc naar landing in de wijk 

In deze paragraaf beschrijven we hoe vluchtelingen hun weg vinden in Amsterdam: vanaf het 

moment van aankomst tot het moment dat iemand een woning heeft en gesetteld is in de buurt. 

We benoemen wat de gemeente Amsterdam op de verschillende leefdomeinen biedt en ambieert 

opdat vluchtelingen volwaardig mee kunnen doen.  

2.1 Verblijf in het azc 

Het merendeel van de statushouders die in Amsterdam komt wonen, begint het leven in het azc. 

Het Amsterdamse azc Willinklaan biedt plek aan maximaal 500 asielzoekers en vluchtelingen uit 

o.a. Syrië, Eritrea, Iran en Afghanistan.8 De gemeente Amsterdam en het COA vinden het 

belangrijk dat de tijd in het azc nuttig ingevuld kan worden. Zo kunnen bewoners van het azc snel 

starten met hun participatie en integratie. Op het azc zijn daarom voorzieningen aanwezig, zoals 

een gezondheidscentrum, een Ouder- en Kindteam (OKT) en een voorschoolklas, en worden er 

activiteiten georganiseerd, zoals sport en dagbesteding.9 Naast het azc is de koffiebar 5, The 

Coffee Connect waar bewoners van het azc en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. 

Vluchtelingen kunnen hier vrijwilligerswerk doen en werkervaring opdoen in de horeca.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
* De citaten in dit beleidskader zijn opgetekend op basis van gesprekken met (leden van de klankbordgroep) vluchtelingen of zijn 

voorbeelden uit de praktijk van klantmanagers. 

                                                                    
8 Dit zijn zowel aan Amsterdam gekoppelde statushouders als statushouders die gekoppeld zijn aan een andere gemeente. Voor 
deze locatie is een bestuursovereenkomst opgesteld tussen de gemeente Amsterdam en het Centraal Opvang Orgaan (COA). 
Naar verwachting opent het azc Houthavens in 2023, dat eveneens opvang kan bieden aan 500 asielzoekers en vluchtelingen.     
9 Er is in Amsterdam een extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) gevestigd van het COA voor de opvang van asielzoekers die 
overlast hebben veroorzaakt. Hier wordt een intensief dagprogramma geboden. Opvang in een ebtl is voor een periode van 
maximaal drie maanden voor asielzoekers uit het hele land. De Amsterdamse ebtl is beschikbaar tot november 2019. COA-
medewerkers van zowel het azc als de ebtl zijn getraind op het herkennen van signalen van radicalisering. 
10 Zie Programmaplan Amsterdamse inbreng in het azc Willinklaan, 2017. Dit programma wordt geupdate als azc Houthavens 
wordt betrokken. 

Firas uit Palestina:* 

‘Er is weinig privacy in het azc en veel geluiden. Mensen komen 

overal vandaan en er lopen overal kinderen. Ik had in het azc het 

geluk van een eigen kamer. Ik volgde muziekles en leerde 

Nederlands. Na twee weken had ik al een klantmanager. Voor de 

meesten is het daar niet gemakkelijk. Ze moeten langer blijven of 

weten niet of ze in Nederland mogen blijven.’  
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Bewoners in het azc worden begeleid door een casemanager van het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) en kunnen op vrijwillige basis starten met het programma Voorbereiding op 

inburgering (V-inburgering). Daarnaast krijgen ze juridische en maatschappelijke begeleiding 

vanuit VluchtelingenWerk Nederland (VWN). Statushouders die aan Amsterdam zijn toegewezen 

worden al in het azc zo snel mogelijk gekoppeld aan een klantmanager van de gemeente. We 

werken zo vanaf dag één toe naar participatie, werk, opleiding en het voldoen aan de 

inburgeringsplicht, waarbij klantmanagers samenwerken met jobhunters, inkomensconsulenten, 

maatschappelijk dienstverleners en taalaanbieders.  

 

Kinderen van 2,5 tot 4 jaar gaan in het azc naar de voorschool en vanaf 4 jaar kunnen ze naar 

school. Vanaf 5 jaar zijn kinderen met een verblijfsstatus net als andere Amsterdamse kinderen 

leerplichtig. Zij gaan naar een nieuwkomersklas op een reguliere basisschool in de buurt, naar een 

school voor speciaal onderwijs of naar een internationale schakelklas (ISK) op een school voor 

voortgezet onderwijs. Indien er sprake is van kind- en/of gezinsproblematiek, kan het Ouder- 

Kindteam ter plekke de juiste ondersteuning en hulp bieden of eventueel doorverwijzen naar 

andere maatschappelijke organisaties of specialistische hulp. Het OKT werkt hierin samen met 

COA, GGD en Jeugdgezondheidszorg, VluchtelingenWerk, Veilig Thuis en andere relevante 

voorzieningen op dit gebied. Als gezinnen verhuizen, helpt het OKT bij het vinden van een juiste 

school voor de kinderen in de nieuwe buurt.  

2.2 Wonen in Amsterdam 

Eenmaal aan Amsterdam toegewezen krijgen statushouders in het azc zo snel mogelijk passende 

woonruimte aangeboden.11 Het grootste deel van hen wordt gehuisvest in corporatiewoningen en 

ongeveer 1/3 in huisvestingsprojecten.12 Amsterdam heeft de afgelopen jaren bijzondere 

huisvestingsprojecten ontwikkeld om aan de extra vraag naar woningen te voldoen.13 

Statushouders tot 28 jaar worden hier tijdelijk gehuisvest samen met andere jongeren en 

studenten, zoals in Riekerhaven in Nieuw-West en SET op IJburg. In deze gemengde woonvorm 

betrekken we actief ervaringsdeskundigen vanuit de doelgroep, beheerders vanuit de 

woningcorporatie, een brugfunctionaris en maatschappelijke partners om de interactie tussen de 

bewoners te stimuleren en integratie in de buurt te bevorderen.  

 

 

 

 

 

 

                                                                    
11 Zie Programmaplan Huisvesting Kwetsbare Groepen 2019-2022.  
12 In 2018 werden 381 statushouders regulier gehuisvest (67%) ten opzichte van 187 (33%) in projecten. In 2017 waren dit er 527 
(58%) regulier ten opzichte van 319 (35%) in projecten. Een enkeling wordt particulier gehuisvest.  
13 De gemeente Amsterdam heeft in 2017 en 1e helft van 2018 de taakstelling huisvesting statushouders vanuit het Rijk 
gerealiseerd en de achterstand van voorgaande jaren deels ingelopen. De realisatie van 2700 extra wooneenheden gebeurt onder 
meer door (tijdelijke) nieuwbouw en transformatie van vastgoed. In totaal gaat het om 5400 wooneenheden omdat altijd in een 
mix wordt gebouwd (50% statushouders, 50% andere jongeren en studenten). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit oog van preventie en voor het waar nodig waarborgen van de veiligheid, werken de betrokken 

partijen bij deze huisvestingsprojecten samen in de keten, met onder andere het beheer vanuit de 

woningcorporatie, VluchtelingenWerk, politie, stadsdeel en wijkteams. De gemeente betrekt 

buurtbewoners bij de huisvestingsprojecten, zowel  tijdens de besluitvorming als de voorbereiding 

en na de oplevering. We proberen draagvlak te creëren door de buurt zo goed mogelijk te 

informeren en trachten eventuele weerstand vanuit de omgeving weg te nemen door het 

organiseren van een begeleidingscommissie.  

 

De gemeente realiseert de verplichte halfjaarlijkse taakstelling vanuit het Rijk door een specifiek 

aantal woningen beschikbaar te stellen voor statushouders.14 Daarnaast werkt de gemeente 

Amsterdam aan het wegwerken van de achterstand in de taakstelling die in voorgaande jaren is 

ontstaan.15 Dit is gezien het tekort aan sociale huurwoningen en de soms uitgestelde oplevering 

van projecten een uitdaging. Eind 2018 zijn drie nieuwe huisvestingsprojecten opgeleverd: Spark 

Village (totaal 24o woningen), Stek Oost (totaal 250 woningen) en Startblok Elzenhagen (totaal 

540 woningen).  

 

Omdat de samenstelling van de instroom verandert en de vraag naar gezinswoningen toeneemt 

als gevolg van gezinsvorming en gezinshereniging, is het mogelijk dat een deel van de 

huisvestingsprojecten tijdelijk minder jonge statushouders (en dus meer andere jongeren) zal 

huisvesten. Deze woningen kunnen dienen als buffercapaciteit voor de toekomst, mocht de vraag 

naar dergelijke huisvesting voor statushouders weer toenemen. Daarnaast onderzoekt Grond & 

Ontwikkeling (G&O) of het eventueel mogelijk is om toekomstige projecten aan te passen, zodat 

aan de stijgende behoefte van gezinshuisvesting voor vluchtelingen kan worden voldaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
14 In de eerste helft van 2019 heeft de gemeente bijvoorbeeld de taakstelling om 390 statushouders te huisvesten. 
15 Amsterdam heeft begin 2018 nog een achterstand van 429 te huisvesten statushouders, die naar verwachting in 2019 
gehuisvest zullen worden.  

Maryam (buurtbewoner IJburg SET): 

‘In het begin vond ik het maar niks, zo’n nieuw wooncomplex vlakbij 

mijn huis. Maar toen ik op een dag in de ontmoetingsruimte kwam 

en mijn verhaal deed, leerde ik de bewoners beter kennen. Nu kook 

ik af en toe eten voor de jongeren en help bij activiteiten.’ 

Yohannes (uit Eritrea): 

‘Na bijna twee jaar kwam mijn vrouw met kinderen via Soedan naar 

Nederland. Maar omdat ik nog geen gezinswoning had, moesten zij 

nog bijna een jaar in het azc verblijven. Dat was heel moeilijk. Mijn 

gezin was er wel, maar we konden nog niet bij elkaar wonen. Het 

wachten duurde lang. Maar nu hebben we een heel fijn huis in 

Noord. 
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Ook komt het voor dat vluchtelingen dakloos raken. Een dergelijke situatie ontstaat veelal door 

problemen op het relationele vlak, bijvoorbeeld in het geval van scheiding of conflicten na 

gezinshereniging. Deze groep verblijft vaak voor langere tijd bij vrienden, maar vanwege een 

beperkt sociaal netwerk, het niet spreken van de taal en het onbekend zijn met het Nederlandse 

systeem, is de kans op psychosociale problematiek groot. Voor huisvesting is geen snelle 

oplossing voorhanden, maar de gemeente probeert ook deze groep zo goed mogelijk te bereiken, 

te begeleiden en door te verwijzen naar de juiste ondersteuning.  

 

Een aparte groep als het gaat om huisvesting is de Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling 

(AMV). AMV’ers verblijven niet in het azc, maar wonen tot hun 18e in begeleidwoonprojecten of 

pleeggezinnen. Begin 2018 maakte de gemeente nieuwe afspraken met ketenpartners over 

doorlopende begeleiding en maatwerk aan deze kwetsbare groep jongeren rondom hun 

volwassenheid. Medio 2018 heeft de voogdijinstelling NIDOS echter via aanbesteding besloten om 

met ingang van 2019 geen gebruik meer te maken van opvang via Spirit. De nieuw gegunde partij 

heeft weinig tot geen huisvestingsmogelijkheden in Amsterdam. Sinds november 2018 worden 

daarom geen nieuwe AMV’ers in Amsterdam opgevangen. De opvang in Amsterdam van AMV’ers 

in pleeggezinnen via Nidos blijft wel bestaan. De problematiek van deze jongeren heeft veel 

overeenkomsten met die van jongeren in de specialistische jeugdhulp bij hun overgang naar 

volwassenheid. AMV’ers krijgen van hieruit de nodige aandacht.  

 

Amsterdam ontvangt daarnaast sinds kort zogenaamde ‘uitgenodigde vluchtelingen’.16 Dat zijn 

vluchtelingen in een dusdanige schrijnende situatie dat ze direct worden gehuisvest. Ze hoeven 

geen asielprocedure te doorlopen. In de komende periode wil Amsterdam aan dit initiatief haar 

bijdrage blijven leveren.  

2.3 Maatschappelijke en persoonlijke begeleiding 

Eenmaal in de nieuwe woonomgeving is het de uitdaging om een nieuw leven op te bouwen. 

Daarbij worden vluchtelingen vanaf dat moment ondersteund door een consulent van 

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland (VWN). 17 VWN biedt hen maatschappelijke 

begeleiding op weg naar zelfstandigheid voor een periode van 2,5 jaar. Sommige statushouders 

krijgen daarnaast ambulante ondersteuning omdat ze onvoldoende zelfredzaam zijn. De 

gemeente werkt hierin samen met gecontracteerde aanbieders. Voor ondersteuning bij financiën, 

voor maatschappelijk werk of emancipatieactiviteiten, kunnen statushouders net als andere 

Amsterdammers terecht bij de inloop van maatschappelijke dienstverleners (MaDi’s) in de buurt. 

MaDi’s hebben een eigen aanbod, individueel maar vaak ook groepsgewijs. Verder kunnen MaDi’s 

doorverwijzen naar zorgaanbieders, waaronder de aanbieders van ambulante ondersteuning.   

 

                                                                    
16 Programma ‘uitgenodigde vluchtelingen’ is een initiatief van de UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie.  
17 VWN krijgt hiervoor subsidie van de gemeente Amsterdam. In 2018 begeleidde VWN circa 4700 vluchtelingen, waarvan 1100 
nieuw ingestroomde vluchtelingen in dat jaar. Behalve consulenten, zet Vluchtelingenwerk ook vrijwilligers in die vluchtelingen 
bijstaan op het gebied van onder meer wonen en taalcoaching.  



 

 

Voor de begeleiding in het kader van opleiding, werk, participatie en inburgering krijgt een 

statushouder een klantmanager toegewezen.18 Naast het vinden van (vrijwilligers)werk of het 

volgen van een opleiding, staat de statushouder voor de taak om binnen drie jaar de inburgering te 

halen.19 Dit alles binnen de context van een nieuwe omgeving, waarin iemand de taal nog niet 

machtig is en een nieuw netwerk moet zien op te bouwen. Taalverwerving - en het juiste 

taalniveau in het kader van de inburgering  - is topprioriteit.20 Als de taalvaardigheid achterblijft, 

vermindert dit de kansen op deelname in de maatschappij, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt 

en is er grotere kans op eenzaamheid, armoede en schuldenproblematiek. Daarom werkt de 

gemeente op dit onderdeel aan een integrale persoonsgerichte aanpak.21    

2.4 Ontzorgen 

Vluchtelingen staan in het beginstadium van hun verblijf in Amsterdam voor een groot aantal 

administratieve uitdagingen. Zaken als een identiteitskaart, BSN-nummer, Digid-code, 

bankrekening, zorgverzekering en huur- en zorgtoeslag, moeten op korte termijn worden 

aangevraagd. Hoewel vluchtelingen hierbij ondersteuning krijgen van het COA, VWN en 

klantmanagers, zien we in de praktijk dat zij als gevolg hiervan regelmatig in de (financiële) 

problemen komen. In het kader van de nieuwe wet Inburgering onderzoekt de gemeente 

Amsterdam daarom de mogelijkheid om een ontzorgend stelsel in te richten.  

Werk, Participatie en Inkomen (WPI) kijkt welke vaste lasten de grootste veroorzakers van 

schulden zijn en of deze automatisch ingehouden kunnen worden op de uitkering om het ontstaan 

en verergeren van schulden te voorkomen. In dit kader wordt bij een deel van de statushouders de 

premie voor de ziektekostenverzekering al ingehouden. Onbekendheid met ons zorg- en 

belastingstelsel, het huren van een woning, het schoolsysteem en beperkte budget- en 

administratievaardigheden zijn belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van schulden. 

2.5 Schuldhulpverlening en armoedebestrijding 

Voor vluchtelingen zijn er wat armoedebestrijding en schuldhulpverlening betreft een aantal 

specifieke uitdagingen. Zij beheersen de taal nog niet, hebben minder vaak betaald werk en meer 

schulden, onder meer vanwege de leningen die zij noodgedwongen afsluiten in het kader van de 

inburgering en het betrekken van een nieuwe woning. Eventuele gezinshereniging brengt 

daarnaast kosten met zich mee. Ook is de inkomensverrekening bij parttime werkers ingewikkeld, 

waardoor statushouders worden ontmoedigd om parttime te gaan werken. De overgang van een 

uitkeringssituatie naar uitkeringsonafhankelijkheid is groot. Er verandert dan veel en door 

onbekendheid met het Nederlandse systeem bestaat het risico dat het fout gaat bij het recht op 

                                                                    
18 Sinds de start van de aanpak vanuit WPI/EZ (Economische Zaken) medio 2016 zijn in totaal 763 statushouders begeleid, 
waarvan 566 in 2017. In dat jaar zijn 881 statushouders gestart met een opleiding, 2357 zijn in begeleiding naar werk of scholing 
en 610 statushouders zijn gestart met een participatietraject. Zie Jaarverslag 2017. Amsterdamse aanpak statushouders (WPI/EZ).  
19 Voor statushouders en gezinsmigranten is het een wettelijke plicht om het inburgeringsexamen te halen.  
20 Het vereiste taalniveau wordt met de nieuwe inburgeringswet opgehoogd naar B1. Dit niveau komt overeen met niveau 2F 
basisvaardigheden uit het reguliere onderwijs (het eindniveau VMBO of niveau MBO2). 
21 Zie Beleidskader Taaloffensief 2019-2022, 2018.  



 

15 

Gemeente Amsterdam 

 
 

12 maart 2019 

toeslagen, terugbetalen van lening en schulden en belastingheffingen. Daarbij komt dat 

vluchtelingen soms schulden hebben in het thuisland of hebben opgedaan tijdens de reis bij 

mensensmokkelaars en sturen ze regelmatig geld naar familie in het land van herkomst.  

 

Dit vraagt om een integrale benadering vanuit verschillende beleidsterreinen en nauwe 

samenwerking op stadsdeelniveau met oog voor de context. In deze bestuursperiode is er extra 

aandacht voor preventie van armoede door te stimuleren dat mensen de regelingen gebruiken 

waar ze recht op hebben en schuldhulpverlening te bieden met maatwerk.22 Bij de 

minimavoorzieningen doen statushouders vaak een combi-aanvraag van collectieve 

zorgverzekering en stadspas. Voor statushouders die een huurachterstand hebben, werkt de 

gemeente Amsterdam met de woningcorporaties samen in het project Geregelde betaling, 

voorkomen woonontruimingen. Ook kunnen statushouders deelnemen aan het ‘experiment 

bijstand’. Parttime werkers ontvangen hierbij een premie bovenop de uitkering, zodat parttime 

werken in de bijstand gestimuleerd wordt.  

 

Het is een uitdaging om een nijpende financiële situatie tijdig te signaleren en de 

schuldhulpverlening goed aan te laten sluiten op de doelgroep. Klantmanagers, consulenten en 

maatschappelijk dienstverleners besteden daarom gedurende de hele begeleiding extra aandacht 

aan financiën, betalingsachterstanden en schulden. Alle betrokkenen in de keten verwijzen 

statushouders zo actief mogelijk door naar schuldhulpverlening en armoedevoorzieningen. 

VluchtelingenWerk maakt gebruik van budgetcoaches die statushouders voorlichten en 

begeleiden met financiën. De MaDi’s organiseren in de stadsdelen groepscursussen en 

voorlichtingsbijeenkomsten op dit thema. 

2.6 Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 

Voor adequate psychosociale hulpverlening trekt de gemeente op met gemeentelijke Wmo- en 

jeugdpartners, huisartsen, psychologen, psychiaters en GGZ-instellingen. Dit is hard nodig, want 

de GGZ-problematiek bij vluchtelingen is complex en manifesteert zich vaak pas enige tijd na 

aankomst. We zien dan ook een toenemende behoefte aan ondersteuning op dit vlak. Dit is 

zorgelijk omdat de wachtlijsten voor een GGZ-behandeling toenemen. Behandeling is vaak pas 

mogelijk na zes maanden. Hoewel GGZ-behandeling voor volwassenen de verantwoordelijkheid is 

van de zorgverzekeraars, entameren we met hen wel het gesprek over de lange wachttijden en de 

mogelijke risico’s.  

 

De gemeente draagt zorg voor de mogelijke preventieve ondersteuning. De afdeling MGGZ van de 

Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam( GGD) neemt een screening af bij statushouders 

waarvan vermoed wordt dat ze gebaat zijn bij psychische ondersteuning of -hulp. De GGD verwijst 

daar waar nodig door naar specialistische hulp. Vanwege de wachtlijsten bij de GGZ, is er een 

aantal gesprekken met de statushouder mogelijk ‘ter overbrugging’. Ook geeft de GGD ter 

preventie laagdrempelige en interactieve voorlichting over o.a. seksuele en psychische 

gezondheid en drugs en alcohol aan bewoners van het azc en statushouders in wooncomplexen.  

                                                                    
22 Zie Uitgangspuntenbrief Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening, 2018.  



 

 

Daarbij is het een uitdaging om individueel gehuisveste statushouders met het 

ondersteuningsaanbod te bereiken. We hebben hiervoor de komende periode extra aandacht, 

onder andere door de inzet van een brugfunctionaris.  De gemeente Amsterdam wil op deze wijze 

vluchtelingen op dit gebied (preventief) ondersteunen en toeleiden naar het juiste aanbod in 

samenwerking met andere partijen. 

2.7 School, opleiding en werk 

Een verblijfsstatus en een eigen woning bieden geen garantie op meedoen aan het Amsterdamse 

leven. Daarvoor is het van belang om bezigheden te hebben die zorgen voor verbinding met de 

samenleving en kans bieden tot zelfontplooiing. School, opleiding en werk spelen hierin een 

belangrijke rol. Voor vluchtelingen is er daarom speciaal nieuwkomersonderwijs. Dit is onderwijs 

voor leerlingen van 6 t/m 12 jaar die nog geen jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal 

onvoldoende machtig zijn. Met de toename van het aantal kinderen is de afgelopen drie jaar zowel 

het aantal locaties als het aantal nieuwkomersgroepen per locatie toegenomen. Schoolgaande 

kinderen wisselen soms noodgedwongen van school als ze vanuit het azc gehuisvest worden in de 

stad. Nareizende jonge kinderen gaan direct naar een school in de buurt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor kinderen van 12 t/m 18 jaar die naar een internationale schakelklas (ISK) gaan om zo snel 

mogelijk Nederlands te leren, geldt dat het risico op schoolverzuim en - uitval groot is. Deze 

jongeren zijn extra kwetsbaar en hebben door hun achtergrond, eventuele trauma’s of taalbarrière 

extra moeite om aansluiting op het Nederlandse onderwijs te vinden. Bureau leerplicht probeert 

verzuim en schooluitval in samenwerking met ketenpartners zoveel mogelijk te voorkomen. 

Onderwijs en een goede opleiding zijn immers de sleutel tot betere kansen in onze samenleving.  

In alle gevallen bestaat het risico dat vluchtelingen vanwege hun taalachterstand niet de kans 

krijgen op een opleiding op het juiste niveau.23 ROC’s bieden daarom extra taaltrajecten aan voor 

MBO-studenten.  

 

Statushouders en andere jongeren die gaan studeren vanuit een uitkeringssituatie gaan er meestal 

financieel op achteruit. Zij komen in aanmerking voor studiefinanciering en stromen dan uit de 

uitkering. Van de studiefinanciering moeten zij onder andere het verplichte cursusgeld en 

                                                                    
23 Van de huidige statushouders volgt 63% een MBO1-opleiding ten opzichte van 11% van de niet-statushouders en 8% een 
MBO4-opleiding ten opzichte van 47% van de niet-statushouders (stand oktober 2017). Zie Vluchtelingenmonitor 2018. 

Asielzoekers en statushouders in Amsterdam. OIS. 

Noor uit Syrië (7 jaar): 

‘In het begin vond ik het niet leuk op school. Ik kon geen Nederlands 

dus ik begreep de juf niet. Ik kon niet met andere kinderen spelen 

door de taal. Alleen een Syrisch meisje heeft met mij gespeeld. Nu 

gaat het beter met mijn Nederlands en vind ik school heel leuk.’ 
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bijkomende studiekosten betalen. Om voor deze jongeren de financiële drempel om te studeren 

te verlagen, doet de gemeente een pilot met een tegemoetkoming in de kosten van de 

leermiddelen. Dat resulteert in meer doorstroom van studenten van het geïntegreerde traject 

MBO1 en Taal naar MBO2 en meer uitstroom naar werk.  

Voor hoger opgeleide vluchtelingen zet de gemeente de samenwerking met de Stichting voor 

Vluchteling Studenten UAF voort.24 Zo krijgen vluchtelingen de kans om een studie te voltooien. 

Voor volwassenen geldt dat ze in overleg met de klantmanager kijken wat er mogelijk is aan 

scholing, opleiding of werk. Dit is in sommige gevallen (tijdelijk) vrijwilligerswerk als dit bijdraagt 

aan het toekomstperspectief van de statushouder. De gemeente ontwikkelt samen met 

werkgevers en ROC’s speciale leerwerktrajecten voor statushouders. 

2.8 Sportstimulering 

De gemeente biedt sportactiviteiten aan in het azc en in alle Amsterdamse huisvestingsprojecten 

waar statushouders samenwonen met andere studenten en jongeren. Net als bij andere 

voorzieningen, geldt ook voor sport dat dit aanbod daar makkelijker te realiseren en 

toegankelijker is. Om statushouders te bereiken die individueel gehuisvest zijn in de wijk 

informeren we uitvoerders structureel over het sportaanbod en betrekken we beweegcoaches in 

de wijk.  

Amsterdam biedt indien nodig gescheiden sportaanbod voor mannen en vrouwen aan. De praktijk 

wijst uit dat in sommige gevallen de drempel om gezamenlijk te sporten in het begin te hoog is. 

Ook stimuleren we vrijwilligerswerk bij sportverenigingen. Zo is er op de woonlocaties 

Riekerhaven, Kruislaan en Elzenhagen voor vluchtelingen de mogelijkheid om de opleiding tot 

buurtsportcoach te volgen. Voor vluchtelingen zijn er gratis zwemlessen en mogelijkheid tot het 

behalen van een zwemdiploma. 

2.9 Verbinding in de buurt en met andere Amsterdammers 

Zoals iedere andere Amsterdammer brengen vluchtelingen een groot deel van hun tijd door in en 

om het huis. Alleen, met kennissen en vrienden, of met het gezin. Op straat, in de winkel of in het 

park. Mensen in de nabije omgeving zijn het eerste aanspreekpunt en bepalen voor een groot deel 

het sociale welzijn. Voor een schoolgaande jongere in een huisvestingsproject met andere 

studenten is de situatie anders dan voor een vrouw met een gezin in een eigen woning die de zorg 

heeft voor het huishouden en drie jonge kinderen. In alle gevallen is het een uitdaging om in een 

nieuw land waar je in de minderheid bent een nieuw leven op te bouwen. Daarom is het van belang 

om sociale contacten op te bouwen. Met mensen uit de eigen achterban en met andere 

Amsterdammers in de buurt en in de stad.  

 

 

 

                                                                    
24 UAF zet zich in voor de verbetering van de dienstverlening aan hoger opgeleide Amsterdamse vluchtelingen en is 
contractpartner van de gemeente Amsterdam.  



 

 

De afgelopen jaren zijn er verschillende maatschappelijke initiatieven ontstaan , waarbij 

buurtbewoners en vrijwilligers statushouders helpen met het landen in de wijk. Zij kunnen 

vluchtelingen ondersteunen op tal van gebieden zoals gezondheid, voorkomen van eenzaamheid, 

werk, schoolprestaties, taalverwerving en administratieve vaardigheden. Dergelijke initiatieven 

van buurtbewoners en vrijwilligers kunnen bijdragen aan een netwerk voor vluchtelingen en aan 

het verbeteren van de toegang tot ondersteuningsaanbod en voorzieningen. De gemeente 

stimuleert dergelijke bewoners- en buurtinitiatieven die zich richten op vluchtelingen die net in de 

buurt zijn komen wonen. Zo krijgen vluchtelingen gelijke kansen op toegang tot voorzieningen en 

een lokaal netwerk, en stimuleren we gemeenschapszin en samen- en zelfredzaamheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10 Voorkomen van uitsluiting  

Om ervoor te zorgen dat vluchtelingen volwaardig meedoen, is het van belang dat ze gelijke 

kansen krijgen, het gevoel hebben erbij te horen en niet worden buitengesloten. Een gevoel van 

uitsluiting kan samen met ander onbehagen het risico op radicalisering vergroten. De gemeente 

Amsterdam is daarom met partners alert op signalen van radicalisering. Klantmanagers krijgen 

hiervoor training van het interventieteam van Werk & Veiligheid. Dit team werkt met Openbare 

Orde en Veiligheid (OOV), de GGD, de afdeling Diversiteit, politie, reclassering, 

gedragswetenschappers en zorgpartijen aan signalering en preventie van radicalisering. 

Onderdeel hiervan is een gemeentelijk Meld- en adviespunt Radicalisering. We werken nauw 

samen rondom veiligheid en zorg, in het azc en op de huisvestingslocaties. Verder spelen we in op 

factoren die sociaal isolement kunnen voorkomen, zoals de zorg voor voldoende inkomen, het 

hebben van werk of dagbesteding, het bieden van hulp bij schulden en voorkomen van 

discriminatie op de arbeidsmarkt. Hiermee worden enkele risicofactoren voor radicalisering 

ondervangen. Voor deze bestuursperiode versterken we de interne samenwerking op dit thema 

met het hele sociale domein. 

 

 

 

 

 

 

 

Ibrahim uit Eritrea: 

‘Ik werk als vrijwilliger in Amsterdam Noord bij een organisatie die 

statushouders wegwijs maakt in de buurt. Ik ben zelf Eritreeër en 

nog maar een paar jaar in Nederland. Omdat ik Tigrinya spreek, 

maar ook al een beetje Nederlands, maak ik gemakkelijk contact 

met Eritrese statushouders en andere buurtbewoners. Ik leer zelf zo 

ook de buurt beter kennen’. 
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3 Ambities van het college 2019 – 2022 

Binnen de Amsterdamse aanpak en kenmerkend voor deze bestuursperiode is dat de gemeente 

samenwerkt aan kansengelijkheid voor vluchtelingen binnen alle leefdomeinen, op het gebied van 

gezondheid en welzijn, jeugd en onderwijs, taal en inburgering, werk en participatie, met de zorg 

voor een stevige sociale basis. Dat doet Amsterdam samen met vluchtelingen, met 

maatschappelijke partners en met steun van andere Amsterdammers. 

 

Afbeelding 1.  Regenboogmodel Vluchtelingen 

Het regenboogmodel is een weergave van de gemeentelijke samenwerking en invloedssferen voor 

de doelgroep Amsterdamse vluchtelingen.  

� Rood: Asielzoekers en vluchtelingen in Amsterdam 

� Oranje: Doelgroep uitgesplitst naar status  

� Lichtgroen: Brede programma’s  

� Donkergroen: Programma’s op onderdelen   

� Lichtblauw: Leefdomeinen 

� Donkerblauw: Gemeentelijke afdelingen/organisaties 

� Paars: Kaders waarbinnen we als gemeente opereren 



 

 

3.1 Vluchtelingen bedienen we effectief en in samenspraak met onze 

partners 

Niemand valt tussen wal en schip 

 

Om ervoor te zorgen dat vluchtelingen in de stad effectief en doeltreffend worden bediend, is 

interne samenwerking en afstemming cruciaal. Daarbij betrekken we onze ketenpartners, burgers 

en de expertise en ervaringen van de vluchteling zelf. Alleen dan kan het gezamenlijke aanbod 

beter worden en de vluchteling gebruik maken van alles wat er wordt aangeboden. De komende 

bestuursperiode zet de gemeente daarom nadrukkelijk in op afstemming en samenwerking tussen 

afdelingen, diensten en stadsdelen en vluchtelingen, uitvoerders en beleidsmakers. Dit doen we 

samen met de stad. 

3.1.1 Afstemming tussen diensten, afdelingen en stadsdelen 

De gemeente spant zich in op alle leefdomeinen voor alle Amsterdammers, dus ook voor 

vluchtelingen. Denk aan het vinden van een woning, het bieden van begeleiding naar werk en 

participatie, het aanreiken van voorzieningen in de wijk, zorg- en ondersteuningsaanbod, 

sportactiviteiten en onderwijs. We ondersteunen en begeleiden vluchtelingen vanaf hun aankomst 

in Amsterdam tot en met het meedoen in de Amsterdamse samenleving.  

In onze gezamenlijke inzet stemmen stadsdelen en centrale diensten als Werk, Participatie en 

Inkomen (WPI) en Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) hun inspanningen op elkaar af. Stadsdelen 

hebben op hun beurt nauw contact met vrijwilligersorganisaties en zicht op buurtinitiatieven. 

Binnen de organisatie is er tijdelijk een stedelijk coördinatieteam dat zorgt voor brede afstemming 

in de dienstverlening van de betrokken afdelingen aan vluchtelingen. In de intensivering van de 

aanpak blijven we deze interne samenwerking versterken. Door onderling goed af te stemmen 

willen we ervoor zorgen dat niemand in de dienstverlening tussen wal en schip belandt.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Verbinding tussen beleid, uitvoering en de vluchteling 

Klantmanagers hebben samen met andere uitvoerders zoals consulenten van VluchtelingenWerk, 

maatschappelijke dienstverleners en  ambulante begeleiders, een sleutelrol in het signaleren van 

de ondersteuningsbehoeften van vluchtelingen. Ook taalaanbieders staan in direct contact met 

Yohannes uit Eritrea: 

‘De gemeente is zo groot. Jullie moeten goede communicatie 

creëren tussen alle stadsdelen en afdelingen binnen de gemeente. 

Soms weet ik niet naar wie ik toe moet of wat de gemeente nou 

eigenlijk is.’ 
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vluchtelingen. Uitvoerders en de verschillende experts binnen de diensten vinden elkaar in 

toenemende mate. Door het uitwisselen van informatie en kennis tussen de mensen in de 

uitvoering (het hoe), de makers van het beleid (het wat) en de klanten (diegenen voor wie we het 

doen), is de Amsterdamse aanpak een lerende aanpak. Daarvoor is kennis van deze nieuwe groep 

Amsterdammers onontbeerlijk, zodat we effectief zijn in onze inspanningen. Daarom betrekken 

we de klant hierbij zoveel mogelijk en zetten we in op deskundigheidsbevordering van 

professionals.25   

3.1.3 Samenwerking met ketenpartners 

De gemeente Amsterdam werkt integraal samen met ketenpartners en de maatschappelijke 

dienstverlening. Zij bieden diensten die bijdragen aan onze ambities. Organisaties als 

VluchtelingenWerk, MaDi’s en andere aanbieders ambulante begeleiding waaronder HVO 

Querido, hebben hun eigen expertise en staan in nauw contact met vluchtelingen. Waar we 

opdrachtgever zijn zorgen we voor een scherpe opdrachtformulering, zodat ieders expertise tot 

zijn recht komt. We streven naar eenduidige doorverwijzing, zodat de vluchteling weet waarvoor 

hij bij wie terecht kan.  

3.1.4 Uitwisseling met de expertise en de ervaring van vluchtelingen 

De gemeente Amsterdam hanteert verschillende instrumenten om de dienstverlening aan 

vluchtelingen te verbeteren. We behandelen casuïstiek op uitvoeringsniveau en wisselen kennis uit 

op stedelijk niveau. Beleidsmakers lopen mee met klantmanagers en jobhunters en we zorgen 

voor deskundigheidsbevordering van professionals. De GGD betrekt (voormalig) vluchtelingen bij 

voorlichtingen. Op enkele huisvestingslocaties worden vertrouwenspersonen ingezet om de brug 

te slaan tussen bewoners en omwonenden. Bij beleid en uitvoering betrekken we de 

Klankbordgroep Vluchtelingen, die op basis van eigen ervaringen en kennis, gevraagd en 

ongevraagd advies geeft over onze aanpak.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
25 In 2018 heeft de gemeente Amsterdam 100 professionals in dit kader getraind en bijgeschoold.  
26 De Klankbordgroep Vluchtelingen bestaat uit ongeveer 20 vluchtelingen met een verschillende achtergrond en is opgericht 
door de gemeente Amsterdam in februari 2017. De klankbordgroep is een informeel adviesorgaan en komt regelmatig bijeen op 
instigatie van de gemeente om input en feedback te geven op het gemeentelijk beleid en de uitvoering.  

Anila uit Pakistan: 

‘Het is zo belangrijk om samen na te denken over wat beter kan. Wij 

hebben onze ervaringen en kennis. Jullie die van jullie. Als we die 

delen betekent dat meer kansen voor iedereen. Vluchtelingen en 

migranten zijn geen passieve ontvangers van beleid. We kunnen 

samen werken aan een gelijkwaardige relatie.’ 



 

 

3.2 Vluchtelingen hebben goede toegang tot ondersteuningsaanbod en 

voorzieningen  

Laagdrempelig aanbod en een netwerk 

 

Voor de vluchteling die hier een nieuw leven opbouwt, is laagdrempelige toegang tot 

voorzieningen cruciaal. Een goede herkenbaarheid van beschikbare ondersteuning is extra 

belangrijk voor Amsterdammers die een beperkt netwerk hebben en de weg in Amsterdam nog 

niet goed kennen. In het stedelijk kader Samen vooruit formuleert de gemeente de ambitie om 

iedere Amsterdammer een stevige sociale basis te bieden.27 We brengen met onze partners een 

breed scala aan activiteiten en ondersteuningsmogelijkheden via voorzieningen als 

buurtorganisaties en Huizen van de Wijk. Dit aanbod is buurtgericht en laagdrempelig en ook de 

statushouder moet de weg naar dit aanbod weten te vinden. Dit is nu niet altijd het geval. In de 

komende bestuursperiode gaan we hierop extra inzetten.  

3.2.1 Outreachende aanpak 

Voor een betere toegang tot het zorg- en ondersteuningsaanbod in de wijk gaat de gemeente 

werken met een outreachende aanpak maatschappelijke dienstverlening. De praktijk heeft 

uitgewezen dat een outreachende aanpak ervoor zorgt dat meer statushouders de weg vinden naar 

het aanbod in de wijk.28 Aansluiting op voorzieningen in de wijk werkt preventief en vergroot de 

zelfredzaamheid en integratie van statushouders. Laagdrempelige zorg en ondersteuning kunnen 

ertoe leiden dat op termijn minder specialistische zorg nodig is. We zetten daarom actief in op het 

bij elkaar brengen van ondersteuningsbehoefte en aanbod, om te beginnen op de 

huisvestingprojecten, maar ook in de wijk. Een specifieke  brugfunctionaris van de 

maatschappelijke dienstverlening gaat hierin een centrale rol vervullen. Deze brugfunctionaris 

betrekt en benadert statushouders en legt verbindingen in de wijk. We hebben daarbij extra 

aandacht voor kwetsbare groepen, zoals jonge statushouders, lhbtiq+-vluchtelingen, nareizigers 

en Eritreeërs.  

 

Ook individueel gehuisveste statushouders willen via een outreachende aanpak beter bereiken. In 

huisvestingsprojecten zoals SET op IJburg is het contact tussen betrokken partijen en 

statushouders laagdrempelig, mede door aanwezigheid van een brugfunctionaris. Het is mogelijk 

om activiteiten en begeleiding te organiseren rondom de locatie. Ook statushouders die in de 

buurt wonen maken geregeld gebruik van dit aanbod. Bewoners, omwonenden en betrokken 

professionals weten elkaar daar steeds beter te vinden. Voor individueel gehuisveste 

statushouders geldt dat het in de praktijk lastig blijkt om hen te bereiken met alle (informele) 

voorzieningen. Daarom is het des te belangrijker samen te werken in de keten en op buurtniveau. 

Zo is het van belang dat de Ouder- Kindteams goed op de hoogte zijn van de komst van nieuwe 

                                                                    
27 Zie Samen vooruit. Op weg naar een stevige sociale basis in Amsterdam. Stedelijk kader 2020-2023. 
28 Pilots in de stadsdelen Nieuw-West en Oost laten zien dat een aanpak waarbij we actief de statushouder betrekken ervoor 
zorgt dat de statushouder beter de weg vindt naar het aanbod in de wijk. 
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vluchtelingengezinnen in de wijk, om hen waar nodig goed te ondersteunen. Zo bieden we zorg en 

ondersteuning daar waar de behoefte het grootst is.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Goede verwijzing en versterking van het ondersteuningsaanbod 

Vluchtelingen kampen, net als andere migranten, meer dan gemiddeld met psychische en sociale 

problemen. Een goede fysieke en psychosociale gezondheid draagt bij aan de levenskwaliteit en 

het volwaardig mee kunnen doen aan het Amsterdamse leven. Tijdige signalering en een goede 

doorverwijzing zijn daarom cruciaal. De MaDi’s hebben hierin een sleutelrol. Daarbij betrekken we 

professionals in de wijk die contact hebben met vluchtelingen zoals huisartsen, ambulante 

begeleiders, Ouder-en Kindteams, Samen DOEN en klantmanagers. Het is zaak om in 

samenspraak zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het werken met vluchtelingen. Daarom zorgt 

de gemeente voor versterking van het reguliere aanbod door middel van 

deskundigheidsbevordering. Het doel is dat professionals voldoende toegerust zijn om passende 

ondersteuning te bieden aan alle groepen vluchtelingen en dat vluchtelingen passende 

ondersteuning ontvangen op weg naar integratie en participatie. De GGD zet daarnaast 

(voormalige) vluchtelingen in met kennis van de achtergrond, taal en cultuur van de klant om extra 

uitleg te geven over de Nederlandse gezondheidszorg en het aanbod in de wijk.  

3.2.3 Stimuleren van bewoners- en buurtinitiatieven 

Maatschappelijke partners als VluchtelingenWerk hebben jarenlange ervaring met de begeleiding 

van vluchtelingen, ook in de wijk. Zij werken hierin samen met maatschappelijke dienstverleners in 

de buurt. Naast het formele aanbod van ketenpartners en sociale voorzieningen, zijn er de 

afgelopen jaren meerdere maatschappelijke initiatieven ontstaan. Dit zijn initiatieven vanuit 

buurtbewoners en vrijwilligers die statushouders helpen met het landen in de wijk. Informeel 

aanbod kan zo een belangrijke aanvulling zijn op het bestaande formele aanbod.  

 

                                                                    
29 Zie Ambities en uitvoeringsagenda 2019 van het coalitieakkoord.  

Ahmed uit Syrië: 

‘Mijn vrouw is hier best eenzaam. Zij is 22 jaar en net zwanger. Ze zit 

wel op de taalschool, maar daar zijn meer mannen dan vrouwen en 

die zijn veel ouder. We hebben geen uitgebreid contact met andere 

Syriërs. Zij is ook naar het Huis van de Wijk gegaan. Maar daar zaten 

vooral oudere Turkse en Marokkaanse mensen. Ook de mensen in 

het buurthuis zeiden dat er voor haar op dit moment geen 

activiteiten te doen waren. Ze wil graag andere jonge vrouwen 

ontmoeten’. 



 

 

Maatschappelijke initiatieven leveren een bijdrage aan het bieden van een sociaal en lokaal 

vangnet voor statushouders. Het college zet deze bestuursperiode extra in op het stimuleren van 

bewoners- en buurtinitiatieven die vluchtelingen helpen hun weg te vinden in de Nederlandse 

samenleving en in de buurt. 

 

Initiatieven die we in dit kader steunen faciliteren in een netwerk en functioneren als kompas in de 

buurt. Maatschappelijke initiatieven vervullen een brugfunctie tussen oude en nieuwe bewoners in 

de buurt. Zo dragen zij bij aan het vergroten van draagvlak in de wijk en bevorderen sociale 

interactie en cohesie tussen de verschillende buurtbewoners. De stadsdelen werken aan een 

uitvoeringsplan voor deze bestuursperiode waarin de samenwerking met en de versterking van 

bewonersinitiatieven wordt uitgewerkt. Zo zetten we met alle partijen in op het daadwerkelijk 

laten landen van vluchtelingen in de stad en in de buurt. 
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3.3 Vluchtelingen begeleiden we naar duurzaam werk in combinatie met 

inburgering  

Intensieve begeleiding op maat 

 
In het coalitieakkoord staat dat de gemeente Amsterdam voor statushouders inzet op duurzaam 

en structureel werk in plaats van op snelle uitstroom. De Amsterdamse aanpak statushouders die 

in 2016 is gestart is hiervoor bij uitstek geschikt, met een klantmanager met een relatief lage 

caseload die de statushouder vanaf het moment dat hij in het azc verblijft, intensief en gedurende 

drie jaar begeleidt naar werk, opleiding en participatie.30 Amsterdam verbreedt de aanpak door 

het traject inburgering zo snel mogelijk een effectief onderdeel te laten zijn van de aanpak. 

Hiermee anticiperen we op de wettelijke overgang van deze taak naar de gemeente.31  We zetten 

in op een intensief begeleidingstraject voor statushouders ten behoeve van gelijke kansen. De 

duur en intensiteit van de begeleiding doen we op maat, afhankelijk van de behoefte van de 

statushouder. 

3.3.1 Toeleiding naar werk, opleiding en participatie  

Binnen de Amsterdamse aanpak biedt de gemeente intensieve begeleiding richting duurzaam 

werk en/of opleiding, en – met het oog op de komende wetswijziging – gecombineerd met het 

voldoen aan de inburgeringsplicht. De begeleiding richt zich op integratie en participatie in lijn met 

de wensen en mogelijkheden van de statushouder en rekening houdend met de arbeidsmarkt en 

behoefte van werkgevers. Voor een duurzame uitstroom met toekomstperspectief is het van 

belang om goed inzicht te krijgen in de competenties, ambities, talenten en mogelijkheden van de 

Amsterdamse statushouder. Daarom wordt in het begeleidingstraject door de klantmanager 

samen met de statushouder gekeken naar mogelijkheden en eventuele belemmeringen, naar 

opleidingsniveau, vaardigheden, ambities, leerbaarheid en persoonlijke wensen. We passen de 

begeleiding hierop gaandeweg aan. 

Werk en op eigen benen staan is hierbij een belangrijk doel, maar ook scholing, stage of eventueel 

vrijwilligerswerk en andere voorwaarden kunnen bijdragen aan een duurzaam 

toekomstperspectief. We hebben daarbij oog voor de specifieke behoefte van de klant, ook als het 

gaat om de psychosociale ontwikkeling. We zorgen met behulp van partners voor eventuele 

psychosociale ondersteuning om drempels naar duurzame toeleiding weg te nemen. Gedurende 

de driejarige periode blijven we de klant begeleiden, ook als de klant al eerder werk heeft 

gevonden en uit de uitkering is. Daarin is aandacht voor het beoogde einddoel en proberen we 

zicht te houden op overige leefdomeinen als gezondheid, zelfredzaamheid en financiën.  

 

                                                                    
30 Uit de maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) blijkt dat de Amsterdamse aanpak statushouders positieve resultaten 
oplevert, namelijk meer inkomen en meer kwaliteit van leven voor de statushouders.  
31 Voor statushouders en gezinsmigranten is het een wettelijke plicht om de inburgering te halen. Op dit moment biedt de 
gemeente Amsterdam het Participatieverklaringstraject (PVT) als verplicht onderdeel van hun inburgering. In 2020 krijgt de 
gemeente verantwoordelijkheid voor de inburgering. Zie Kamerbrief minister Koolmees: hoofdlijnen veranderopgave 
inburgering 2 juli 2018. 



 

 

In het coalitieakkoord staat dat we banenplannen opstellen voor groepen met minder kans op de 

arbeidsmarkt, waaronder statushouders. Amsterdamse werkgevers worden hier nadrukkelijk bij 

betrokken. We ontwikkelen leerwerk- en taaltrajecten en taalboosts op maat met het 

bedrijfsleven en ROC’s. Daarbij zoeken we aansluiting bij de (toekomstige) vraag van werkgevers, 

denk aan sectoren met grote behoefte aan arbeidskracht (bouw, techniek, ICT, zorg, hospitality) 

of het project Statushouders voor de klas voor het Onderwijs. We bevorderen ondernemerschap 

van statushouders die daarvoor gemotiveerd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Inburgering integreren in de Amsterdamse aanpak  

Zoals opgenomen in de uitvoeringsagenda ontwikkelen we een inburgeringsplan, vooruitlopend 

op veranderde wetgeving vanaf 2020.32 De inburgering is nu geregeld vanuit het Rijk, waarbij de 

verantwoordelijkheid om in te burgeren sinds 1 januari 2013 bij de statushouder zelf is gelegd. In 

de praktijk gaat er echter het nodige mis. Statushouders beginnen vaak te laat met de inburgering, 

kopen met hun lening verkeerd in, onderschatten de gevraagde inspanning of wisselen van 

aanbieder. De taalaanbieder houdt niet altijd rekening met andere (werk)activiteiten, waardoor 

combinatie met werk of opleiding niet goed mogelijk is. Dit zorgt voor een niet aansluitend 

inburgeringsprogramma en frustreert overige participatie en integratieactiviteiten. Dit leidt ertoe 

dat de statushouder niet kan voldoen aan de inburgeringsplicht en dat er hoge boetes worden 

opgelegd, waardoor de kans op schuldenproblematiek ontstaat. Het huidige inburgeringsbeleid is 

daarmee disfunctioneel. Het zorgt ervoor dat statushouders zich de taal niet snel genoeg eigen 

maken, veroorzaakt schulden en stress bij klanten en werkt ontwrichtend op de inzet die geleverd 

wordt vanuit de Participatiewet. Meerdere (wetenschappelijke) onderzoeken berichtten 

hierover.33  

 

                                                                    
32 Zie de brief veranderopgave inburgering door van minister Koolmees van 2 juli 2018. 
33 Zie o.a. Rapport Inburgering (rekenkamer, 2017) en Inburgering: systeemwereld versus leefwereld (Significant in opdracht van 
SZW, 2018) 

Mahmud uit Syrië is sinds augustus 2017 in Amsterdam en wordt 

sinds oktober begeleid door een vaste klantmanager. Hij spreekt 

(nog) geen Nederlands en Engels. Hij was in Syrië tapijtrestaurateur. 

Bij een bezoek aan een kringloopwinkel raakt Mahmud in gesprek 

met een Arabisch sprekende man die bij een groot 

textielrestauratiebedrijf werkt.  

Hoewel Mahmuds opleiding niet voldoet, mag hij komen 

proefdraaien. Hij blijkt vakbekwaam, maar heeft nog onvoldoende 

kennis van historische materialen. Nu volgt Mahmud een 

leerwerkstage bij het bedrijf met uitzicht op een fulltime betaald 

contract. 
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Binnen de nieuwe wet inburgering wordt het vereiste taalniveau verhoogd naar B1. Dit biedt meer 

kansen op de arbeidsmarkt, maar brengt ook kosten met zich mee. Taalniveau B1 blijkt in de 

praktijk daarnaast niet voor iedereen haalbaar. Een deel van de vluchtelingen is analfabeet, anders 

gealfabetiseerd en/of laaggeletterd. Het is een uitdaging om deze kwetsbare groep voor te 

bereiden op volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving. Daarom gaan we nu al, 

vooruitlopend op deze wetswijziging, aan de slag met het ontwikkelen van de juiste instrumenten 

om de integratie van statushouders in Amsterdam te verbeteren. We zoeken deze ruimte binnen 

de kaders van de huidige integrale Amsterdamse aanpak, de Wet Inburgering en de 

Participatiewet. Dit doen we in nauw overleg met het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, mede op basis van de daartoe aangenomen moties in de Tweede Kamer.34  

 

Met de nieuwe Amsterdamse aanpak inburgering wordt inburgering een integraal onderdeel van 

de Amsterdamse aanpak. Met een aantal tussenoplossingen, zoals het convenant Kwaliteit Taal 

en Inburgering, extra taalondersteuning en een verbeterde intakeprocedure, ondersteunen wij nu 

al de statushouders die niet zullen profiteren van de wetswijziging Inburgering.35  Vooralsnog 

richten we ons daarbij op de groep inburgeringsplichtige statushouders. We willen de kwaliteit van 

het taal- en inburgeringsonderwijs verbeteren en statushouders in de tussenliggende periode 

gerichter adviseren bij hun keuze voor passend onderwijs. De bedoeling is dat zij met deze impuls 

kunnen voldoen aan hun inburgeringsplicht. Denk aan examentraining of intensieve 

taalondersteuning op specifieke inburgeringsonderdelen. In het nieuwe stelsel wordt een Plan 

Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld voor alle inburgeringsplichtige nieuwkomers. Het PIP 

betreft een persoonlijk plan voor het leren van de taal in combinatie met werk, vrijwilligerswerk, 

studie of stage. Ook het voorkomen van schulden krijgt een belangrijke plek in het PIP. Met het 

PIP kunnen we al vroeg in het intakeproces ondersteuning op maat bieden.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
34 Aangenomen moties na behandeling kamerbrief van minister Koolmees over de hoofdlijnen veranderopgave inburgering: 

Motie Özdil (GL) & van Dijk (PvdA)  inzake ondersteuning inburgeringsplichtigen bij keuze taalaanbieder  – Tweede Kamer, 2017-
2018, 32 824, nr. 225. Motie Paternotte (D66) & Segers (CU) inzake gesprek met gemeenten over uitvoering beleidsvoornemens – 
Tweede Kamer, 2017-2018, 32 824, nr. 224.  
35 Het convenant Kwaliteit Taal en Inburgering werd getekend op 14 december 2018. Het convenant bezegelt de samenwerking 
met Amsterdamse taal- en inburgeringsaanbieders om met hen het inburgeringsonderwijs te verbeteren. 

Gebre is een Eritrese vrouw die pas een jaar in Nederland is met haar 

man en drie kinderen. Ze doet een intensieve cursus Nederlands om 

snel de taal te leren. Naast haar inburgering doet zij vrijwilligerswerk 

bij een verzorgingstehuis, waar ze ouderen voorleest, koffie en thee 

schenkt en meegaat op uitstapjes buiten de deur. Ondertussen 

oriënteert zij zich op mogelijkheden parttime betaald werk in de 

zorg. Het vrijwilligerswerk kan Gebre momenteel goed combineren 

met haar inburgering en gezin met drie opgroeiende kinderen. 



 

 

3.4 Vluchtelingen bieden we maatwerk, met oog voor hun behoeftes en 

achtergrond 

Gelijke kansen voor iedereen  

 

Ieder vindt op zijn manier de weg in onze stad, met eigen dromen, plannen en keuzes. De één doet 

dit meer zelfstandig, een ander is gebaat bij meer informatie en begeleiding. De Amsterdamse 

aanpak heeft aandacht voor deze verschillen, voor verschillen in talent en mogelijkheden, in 

behoefte en kwetsbaarheid. We bieden ondersteuning op alle leefdomeinen, waarbij soms tijdelijk 

extra inzet nodig is met als doel gelijke kansen voor iedereen. Maatwerk bieden is daarmee een 

blijvend aandachtspunt.36 In het bijzonder hebben we de komende bestuursperiode aandacht voor 

de volgende (groepen) statushouders.  

3.4.1 Nareizigers en gezinnen 

De komende jaren voegt een groot aantal nareizigers zich bij eerder gevluchte gezinsleden.37 Dit 

zijn voornamelijk vrouwen en kinderen. De verwachting is dat het aantal nareizigers de komende 

jaren toeneemt. De komende bestuursperiode is er op meerdere vlakken specifieke aandacht 

nodig voor deze groep. Om te beginnen  hebben we nog niet alle nareizigers in beeld en is de 

keten rondom deze aandachtgroep nog niet sluitend. Als de instroom verschuift van minder 

alleenstaande jongeren, naar gezinnen, betekent dit een toenemende behoefte aan 

gezinswoningen. Deze gezinnen moeten aansluiting vinden in de buurt en de weg vinden naar 

eventuele ondersteuning. Gezinshereniging zorgt voor blijdschap en biedt de kans om gezamenlijk 

een nieuw leven op te bouwen. Familieleden hebben echter ook afzonderlijk een moeilijke periode 

doorstaan en moeten zoeken naar een nieuwe balans. Bij deze groep komen vaker relatie- en 

gezinsproblemen voor. Daarom besteedt het OKT in samenwerking met de GGD specifieke 

aandacht aan geboortezorg, het opgroeiende kind en opvoedingsvraagstukken.  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
36 Zie o.a. het Beleidskader Vluchtelingen in Amsterdam 2015-2018 
37 Van de recente groep statushouders is 27% naar Nederland gekomen als nareiziger, met name vrouwen (50%) en kinderen 
(63%). In 2014 was het aandeel nareizigers 4%, in 2016 28% en in de eerste helft van 2017 maar liefst 63%. Zie 
Vluchtelingenmonitor 2018. Asielzoekers en statushouders in Amsterdam. OIS 2018. 

Jaber uit Syrië: 

‘Mijn gezin is nu vier maanden in Nederland. De communicatie met 

mijn dochters verloopt heel moeizaam. Mijn jongste dochter kent 

mij niet, want toen ik vertrok was zij vier maanden. Zij willen niet 

alleen bij mij blijven zonder hun moeder erbij.’ 
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3.4.2 Vrouwen 

Vrouwen met een vluchtelingenachtergrond hebben de komende periode op alle leefdomeinen 

onze aandacht. Ons streven is om vrouwen gelijke kansen te bieden zodat ze zich kunnen 

manifesteren en mee kunnen doen op alle vlakken. Dit is nu niet altijd het geval.  

Vrouwelijke vluchtelingen zijn om te beginnen aanzienlijk minder vaak werkzaam dan mannen 

met een vluchtelingenachtergrond. Dit heeft een aantal redenen. Een deel van de vrouwen heeft 

in het land van herkomst minder of geen kans gehad om zich te ontwikkelen en een opleiding te 

voltooien. In meerdere gevallen was hun toekomstperspectief hoofdzakelijk gericht op trouwen en 

het stichten van een gezin. Het eigenstandig doen van een opleiding of werk was vaak niet 

mogelijk. Vrouwen reizen vaak na en zijn voor hun verblijfstatus en inkomen grotendeels 

afhankelijk van hun man. Daarbij zie je dat eenmaal in Nederland de man meestal de rol van 

kostwinner en gezinshoofd op zich neemt en de vrouw verantwoordelijk is voor het huishouden en 

zorgt voor de kinderen. Vrouwen gaan vaak wel naar taalles omdat zij inburgeringsplichtig zijn. 38 

 

Binnen de Amsterdamse aanpak bieden we vrouwen de kans zich te ontplooien. Ondanks dat de 

man het gezin vaak van inkomen voorziet, stimuleren wij de activering van de vrouw. Dit is altijd 

op maat. Er zijn grote verschillen tussen vrouwen en echtparen in dit opzicht, afhankelijk van hun 

sociaal-culturele achtergrond en situatie. Veel huidige werktrajecten zijn ingericht op 

‘mannenberoepen’, denk aan timmerman, lasser en loodgieter. Dit is voor maar weinig vrouwen 

aantrekkelijk. We gaan participatie- en leerwerktrajecten ontwikkelen voor vrouwen en stimuleren 

initiatieven die zich specifiek inzetten voor vluchtelingenvrouwen.  

 

Een deel van de vrouwelijke statushouders is alleenstaande (jonge) moeder of gescheiden, met het 

risico op minder bewegingsvrijheid. Daarom is het van belang om drempels weg te nemen die 

vrouwen belemmeren mee te doen aan het sociale leven, op het gebied van welbevinden, 

financiën en opvang voor de kinderen.39 Binnen de Amsterdamse aanpak hebben we in de 

begeleiding aandacht voor deze thematiek en voor wederzijdse emancipatie.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
38 Wanneer de man afdoende verdient, is de vrouw wettelijk niet verplicht deel te nemen aan begeleiding in het kader van het 
participatietraject. Maar we bieden dit wel aan. De vrouw heeft wel een inburgeringsplicht waarbij wij haar ondersteunen. 
39 Ook op Europees niveau brengt Amsterdam deze thematiek onder de aandacht via New Women connectors, 
https://www.youtube.com/watch?v=LtucFjsgOFo.  

Semhar uit Eritrea: 

 ‘In ons land maken we geen plan over wat je wilt worden. Vrouwen 

wachten op het moment dat ze gaan trouwen. We zijn niet gewend 

om zo te denken. Het kost tijd om hierover te vertellen en te 

ontdekken wat onze talenten zijn. Het helpt als we daar begeleiding 

bij krijgen.’ 



 

 

Daarnaast is gebleken dat vrouwen en kinderen met een vluchtelingenachtergrond extra 

kwetsbaar zijn voor huiselijk geweld en mishandeling. Een groot deel van de vrouwen in de 

vrouwenopvang is vluchteling, waaronder veel Eritreeërs. Huiselijk geweld is niet altijd zichtbaar 

zodat het soms moeilijk vast is te stellen of er noodzaak is tot het inschakelen van hulp. Hiervoor 

zijn bewustwording en laagdrempelige hulp nodig. De gemeente Amsterdam is hierop alert en 

organiseert voorlichtingen en dialoogbijeenkomsten. We maken informele netwerken 

toegankelijk in de wijk en ondersteunen initiatieven voor vrouwen in de buurt. Ook verhogen we 

de kennis en vaardigheden van professionals bij het signaleren en handelen bij huiselijk geweld.  

 

Op het gebied van sport en beweging zoekt de afdeling Sport naar passend bewegingsaanbod 

voor vrouwelijke statushouders. In verschillende culturen is het niet vanzelfsprekend dat vrouwen 

sporten.  

3.4.3 Eritrese vluchtelingen  

Uit onderzoek en ervaring blijkt dat een groot deel van de huidige groep Eritrese statushouders 

nog een grote afstand heeft tot de Nederlandse samenleving.40  Zij ervaren meer dan andere 

groepen statushouders problemen op het gebied van gezondheid, oriëntatie, omgangsvormen, 

taal, participatie en opleiding. Daarom heeft de gemeente een plan van aanpak intensivering 

maatwerk aan Eritrese statushouders opgesteld.41 Deze aanpak richt zich zowel op de Eritrese 

statushouders als de professionals die direct contact met hen hebben, zoals klantmanagers en 

ouder- en kindadviseurs.  

 

We zorgen voor deskundigheidsbevordering op het gebied van interculturele vaardigheden en – 

sensitiviteit, zodat professionals voldoende rekening kunnen houden met culturele verschillen. 

Eritrese statushouders ondersteunen we door gebruik te maken van ervaringsdeskundigen en 

ondersteuning te bieden bij zelfredzaamheid met specifieke aandacht voor vrouwen en gezinnen. 

Het gaat om tijdelijk maatwerk met als doel dat de Eritrese statushouders worden verbonden aan 

de reguliere ondersteuningsstructuur. We kijken hoe we succesvolle instrumenten beschikbaar 

kunnen maken voor kwetsbare statushouders met soortgelijke problematiek.  

 

 

                                                                    
40

 Zie o.a.: Eritrese statushouders in Nederland. Een kwalitatief onderzoek over de vlucht en hun leven in Nederland (Sociaal en 
Cultureel Planbureau), november 2018 en Verkenning: Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland (KIS), maart 2017 
41 Maatwerk aan kwetsbare statushouders. Plan van aanpak Intensivering maatwerk aan Eritrese statushouders 2018-2019. 
Gemeente Amsterdam. 
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3.4.4 Lhbtiq+-vluchtelingen  

Ook vluchtelingen met een lhbtiq+-achtergrond zijn meer dan gemiddeld kwetsbaar.42 Zij worden 

niet altijd geaccepteerd en kunnen te maken krijgen met uitsluiting, pesterijen en discriminatie. 

Ons streven is dat lhbtiq+-asielzoekers en -statushouders op de juiste toon worden benaderd, 

veilig zijn en de weg naar ondersteuning in de lhbtiq+-gemeenschap in de stad weten te vinden.43 

Daarvoor moeten de professionals en vrijwilligers op en rondom de huisvestingslocaties en azc en 

in de wijk voldoende kennis hebben van de doelgroep. De gemeente zet daarom in op preventie, 

seksuele voorlichting en netwerkvorming.  

 

Voor deze groep worden specifieke begeleidingstrajecten aangeboden via klantmanagers van 

team Entree en jongerenpunten. Daarnaast verwijzen klantmanagers lhbtiq+-statushouders door 

naar zorgaanbod als er psychosociale problematiek speelt rondom hun seksuele voorkeur of 

genderidentiteit. De gemeente versterkt de samenwerking tussen zelforganisaties, huisartsen, 

zorgaanbieders en informele zorg- en buddyprojecten om de psychosociale zorg voor 

transgender-statushouders te verbeteren. Ook faciliteert de gemeente initiatieven gericht op 

weerbaarheid en emancipatie.  

 

 

 

 

  

                                                                    
42 Lhbtiq+ staat voor lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseks, queer en alle andere variaties die niet 
heteroseksueel zijn en/of geslachtskenmerken hebben die niet binnen de gebruikelijke definities van ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ 
vallen. 
43 “Bi-culturele jongeren en vluchtelingen met een lhbtiq+-achtergrond blijven we een veilige haven bieden” (Uit: coalitieakkoord 
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’). 



 

 

4 Risico’s en aandachtspunten 

Toewerken naar volwaardige en duurzame integratie van vluchtelingen in Amsterdam is een 

uitdaging. Niet alles ligt binnen onze invloedsfeer. Ook als iedereen zich tot het uiterste inspant, 

zijn er soms onbedoelde uitkomsten. De gemeente Amsterdam probeert te anticiperen op 

toekomstige ontwikkelingen en snel te schakelen. Wij spelen zo goed als het kan in op de hier 

genoemde risico’s en proberen deze waar mogelijk te ondervangen.  

 

De instroom van vluchtelingen is qua omvang en samenstelling slecht voorspelbaar. Het is niet 

mogelijk om hierin verder dan een half jaar vooruit te kijken. Bij een explosieve toename is meer 

opvang nodig en neemt de druk op de krappe woningmarkt verder toe. We zien in de praktijk dat 

de huisvestingsbehoefte soms wijzigt na aankomst, bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap, 

gezinshereniging en/of scheiding. Dit is te begrijpen in de context van de specifieke situatie waarin 

vluchtelingen zich bevinden. Ons huisvestingsbeleid van eenmalig toewijzen is hier nu niet op 

ingericht.  

 

Een ander aandachtspunt is dat de gemeente niet alle vluchtelingen en hun hulpvraag goed in 

beeld heeft. Nareizigers leggen vaak andere routes af. Een deel komt niet binnen via het azc, maar 

trekt in Amsterdam direct in bij familie. Er zijn dakloze vluchtelingen en dit aantal neemt toe. Dan 

ontstaat het risico op gebrek aan de juiste zorg, illegale activiteiten en radicalisering. Weliswaar 

wordt het overgrote deel van de vluchtelingen begeleid door een klantmanager, deels vrijwillig, 

maar dit geldt niet voor iedereen.  

 

We zien dat mensen met een vluchtverleden meer risico hebben op psychische klachten. Zij 

hebben vaker langdurige zorg en begeleiding nodig. Statushouders met GGZ-problematiek of 

middelengebruik die niet of te laat worden behandeld vanwege een niet sluitende keten, kunnen 

in een sociaal isolement raken of erger. De kans bestaat dat dit leidt tot meer verwarde mensen op 

straat en overlast in de openbare ruimte.    

 

De toekomstige verantwoordelijkheid van de gemeente bij het voldoen aan de inburgeringsplicht 

biedt kansen. Maar door het nu al ondersteunen van vluchtelingen bij de inburgering lossen we de 

bestaande problemen niet zomaar op. We proberen door het begeleiden van vluchtelingen bij het 

traject inburgering de grootste knelpunten te ondervangen.  

  

Tot slot is er voor deze bestuursperiode niet op voorhand voor de gehele periode op alle 

onderdelen geld gereserveerd voor de brede Amsterdamse aanpak. Er is structurele financiering 

voor de duurzame begeleiding van statushouders naar werk en opleiding, maar dit geldt niet voor 

de andere onderdelen.  
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4.1 Monitoring en evaluatie 

Om zo goed mogelijk te kunnen volgen wat de effecten zijn van de brede Amsterdamse aanpak, 

evalueren en monitoren we de aanpak waar mogelijk. Twee keer per jaar publiceert OIS de 

Vluchtelingenmonitor met een overzicht van de ontwikkelingen en stand van zaken op onderdelen. 

Voor de mate van integratie, werk en opleiding laten we een maatschappelijke kosten-baten 

analyse (MKBA) uitvoeren en monitoren we maandelijks onze resultaten. Ook over de inzet vanuit 

het programmaplan ‘Amsterdamse inbreng in het azc Willinklaan’ wordt jaarlijks gerapporteerd op 

de voortgang en resultaten. We doen interne klanttevredenheidsonderzoeken en monitoren de 

gemengde woonvorm op de huisvestingsprojecten. Regioplan neemt in praktijkgericht 

wetenschappelijk onderzoek de Amsterdamse aanpak onder de loep.44 Ook het thema 

gezondheid en statushouders wordt onderzocht als handreiking voor klantmanagers.45 We 

proberen de aanpak continu te evalueren, zodat we waar nodig kunnen bijsturen met als doel de 

dienstverlening richting statushouders te blijven verbeteren.  

 

  

                                                                    
44

 Dit is een meerjarig onderzoek in het kader van ‘vakkundig aan het werk’. In 2019 verschijnt de overkoepelende 
eindrapportage van Versnelde participatie en integratie van Vluchtelingen; de Amsterdamse Aanpak, Regioplan met SZW/ZonMW  
45 Door Regioplan, Movisie en Verwey Jonker met  SZW/ZonMW in de gemeenten Amsterdam, Amersfoort, Katwijk.  



 

 

5 Wettelijke kaders 

5.1 Wet inburgering 

Het kabinet heeft wijzigingen aangekondigd rond de inburgering omdat het huidige systeem van 

volledige eigen verantwoordelijkheid niet blijkt te werken. Minister Koolmees heeft de hoofdlijnen 

van de veranderopgave inburgering uiteengezet in de Kamerbrief van 2 juli 2018. Met de 

voorgenomen wetswijziging krijgen gemeenten in 2020 weer de regie over de uitvoering van de 

inburgering. Amsterdam gaat in deze bestuursperiode aan de slag met de uitwerking van de 

nieuwe inburgeringsplannen. Voor de groep inburgeraars die tussen wal en schip dreigt te vallen 

omdat ze niet kan profiteren van het nieuwe stelsel, heeft het gemeentebestuur al enkele 

oplossingen uitgewerkt.  

5.2 Participatiewet 

De Participatiewet uit 2015 heeft als doel om zoveel mogelijk mensen aan de arbeidsmarkt te 

laten deelnemen. De gemeente is hiermee verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken 

maar daarbij ondersteuning nodig hebben. De uitkeringsgerechtigde heeft de plicht te 

participeren en zich in te spannen uitkeringsonafhankelijk te worden. Daarbij is de taaleis 

onderdeel van de Participatiewet. Gemeenten moeten iedereen die een bijstandsuitkering 

aanvraagt toetsen aan de criteria van de taaleis. Het niveau van de taaleis onder de Participatiewet 

is vastgesteld op A2/1F (eindniveau primair onderwijs). Binnen de nieuwe wet inburgering wordt 

het vereiste taalniveau voor inburgeraars opgehoogd van A2 naar B1.  
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6 Begroting 

6.1 Dekking 2019 

Tabel 1. Dekking gemeentelijke aanpak asielzoekers en vluchtelingen 2019  
 

Lasten x € 1 miljoen en gedekt 2019 

Werk 11,4 

Participatie  4,6 

Armoede  3,0 

Wonen 2,8 

Stadsdelen  0,6 

Sport 0,3 

GGD  0,4 

Zorg 2,4 

Maatwerk kwetsbare groepen 0,7 

Jeugd (OKT) 0,2 

Totaal 26,4 

 

In het coalitieakkoord is een bedrag van € 10 miljoen structureel per jaar opgenomen voor de 

duurzame begeleiding van statushouders naar werk en opleiding. De incidentele coalitiemiddelen 

voor statushouders van € 5 miljoen zijn in zijn geheel opgenomen in de begroting 2019 ter dekking 

van de gemeentelijke aanpak asielzoekers en vluchtelingen. Naast coalitiemiddelen voor 

asielzoekers en vluchtelingen zijn er ook incidentele en structurele dekking uit de reguliere 

begroting, waardoor € 26,4 miljoen beschikbaar is in 2019. Daarnaast zijn er in de gehele 

Amsterdamse begroting middelen waar statushouders net als alle andere Amsterdammers een 

beroep op kunnen doen.  

6.2 Periode 2020 - 2022 

Het beleidskader heeft betrekking op verschillende gemeentelijke diensten en afdelingen. Er is 

niet voor alle onderdelen van de aanpak voor de periode 2020-2022 op voorhand geld 

gereserveerd. Voor het jaar 2020 zal bij de voorjaarsnota 2019 een voorstel worden voorgelegd 

voor de aanpak statushouders. Dit betekent dat de uitvoering van het beleidskader in de jaren 

2020-2022 onder voorbehoud is van het beschikbaar stellen van middelen in de komende 

voorjaarsnota’s en/of begrotingen voor de jaren 2020-2022.  

 



 

 

 

Begrippenlijst 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn asielzoekers die jonger zijn dan 18 jaar en bij 

binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder of een volwassen familielid.  

 

Asielzoekers 

Personen die hun eigen land hebben verlaten op zoek naar bescherming in een ander land. Zolang 

deze personen nog niet erkend zijn als vluchteling worden ze asielzoeker genoemd en hebben ze 

minder rechten.  

  

Asielzoekerscentrum (azc) 

Een asielzoekerscentrum is een opvangcentrum voor asielzoekers. Deze mensen verblijven hier tot 

er over hun asielaanvraag is beslist.  

 

Casemanager  

Casemanagers van het COA bieden individuele begeleiding aan asielzoekers in het azc bij het 

maken van een plan voor hun toekomst.  

 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is verantwoordelijk voor de opvang van 

asielzoekers in Nederland.  

 

Consulent 

VluchtelingenWerk zet consulenten in bij de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.  

 

EZ 

De afdeling Economische Zaken (EZ) van de gemeente Amsterdam. EZ is onderdeel van het 

cluster Ruimte en Economie.  

 

GGD 

De Geneeskundige Gezondheidsdienst Amsterdam (GGD) bewaakt en bevordert actief de 

gezondheid van de bevolking in het werkgebied Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, 

Ouder-Amstel en Uithoorn. 
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G&O 

De afdeling Grond en Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam realiseert de gemeentelijke 

doelstellingen op het terrein van gebieds- en vastgoedontwikkeling. 

 

Inburgeringsplicht 

Personen die van buiten de Europese Unie, Zwitserland of Turkije langdurig in Nederland komen 

wonen zijn verplicht om in te burgeren. Hiervoor moeten zij een inburgeringsexamen of 

staatsexamen Nederlands doen.  

 

Inkomensconsulent 

Inkomensconsulenten van de gemeente kijken of iemand recht heeft op een uitkering en andere 

voorzieningen. 

 

Jobhunters 

Jobhunters van de gemeente matchen statushouders met werkgevers.  

 

Klantmanagers 

Klantmanagers zijn in dienst bij de gemeente en begeleiden klanten naar werk, opleiding en/of 

maatschappelijke participatie. De gemeente Amsterdam zet klantmanagers in die speciaal 

getraind zijn om statushouders te begeleiden.  

 

Klankbordgroep Vluchtelingen 

De Klankbordgroep Vluchtelingen van de gemeente Amsterdam bestaat uit mensen met een 

vluchtverleden die actief meedenken over het vluchtelingenbeleid van Amsterdam.   

 

MaDi 

Een MaDi is een organisatie voor maatschappelijke dienstverlening of een maatschappelijke 

dienstverlener.  

 

Nareizigers 

Nareizigers zijn echtgenoten, partners en minderjarige kinderen die feitelijk tot het gezin van de 

statushouder behoren. Zij kunnen in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen.  

Nareizigers krijgen geen zelfstandige, maar een afgeleide verblijfsvergunning.  

 

OJZ 

De directie Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ) van de gemeente Amsterdam. OJZ is onderdeel van 

het cluster Sociaal.  

 

OOV 

De directie Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Amsterdam. 

 

 



 

 

Ouder- en Kindteams (OKT) 

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. De gemeente heeft hiertoe Ouder- 

en Kindteams opgericht. Zij bieden ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders in 

Amsterdam. Er is een speciaal OKT-team voor vluchtelingen gevestigd in het azc.  

 

Statushouder  

Een statushouder is een voormalig asielzoeker die op basis van het Vluchtelingenverdrag erkend is 

als vluchteling en met een verblijfsvergunning in Nederland verblijft.  

 

Stedelijk coördinatieteam 

Het Stedelijk Coördinatieteam Asielzoekers en Vluchtelingen van de gemeente Amsterdam zorgt 

voor onderlinge afstemming en samenwerking van de gemeentelijke domeinen die voor een 

duurzame integratie van statushouders van belang zijn.   

 

Stichting voor Vluchtelingen UAF 

Stichting voor Vluchtelingen-Studenten UAF begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger 

onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.   

 

Veilig Thuis 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij de regionale 

organisaties van Veilig Thuis kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht voor deskundige 

hulp en advies.  

 

V-inburgering 

Vergunninghouders kunnen al in de COA-opvang het programma Voorbereiding op inburgering 

(V-inburgering) volgen. Dit programma bestaat uit NT2-taallessen, een training Kennis van de 

Nederlandse Maatschappij en individuele begeleiding en dossiervorming.  

 

Vluchtelingen 

Volgens het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951 is een vluchteling iemand die 

in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging en daarom asiel moet worden verleend 

(ofwel een statushouder, verblijfsgerechtigde of asielgerechtigde). 

 

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)  

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in 

Nederland vanaf de binnenkomst in Nederland tot en met de integratie in de samenleving.  

 

Wijkteam 

Elke wijk in Amsterdam heeft een eigen netwerk van hulpverleners. Het wijkteam kent de wijk 

goed en kent de voorzieningen, organisaties en sleutelpersonen in de wijk. 

  

WPI 

De afdelingen Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Amsterdam.  
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