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1. Inleiding
Het huisvesten van vergunninghouders in Almere is een wettelijke taak en is niet nieuw. In de afgelopen
jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. Eind 2015 is, door de hoge
instroom van vluchtelingen, de wettelijke huisvestingstaak voor Almere toegenomen. De hoge instroom
gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van
integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Dat gaf aanleiding tot het programmaplan Van vluchteling
naar Almeerder, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de raad.
Het programma is gebaseerd op vijf hoofdambities:
• Huisvesting
• Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
• Toeleiden naar onderwijs
• Gezondheid
• Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)
Centraal uitgangspunt van het programma is dat de ondersteuning en begeleiding van de
vergunninghouder integraal en op maat geleverd wordt, zodat de vergunninghouder zo snel mogelijk
aan de slag kan met het opbouwen van een nieuw bestaan in Almere. Met de raad is in april 2017
afgesproken, na de presentatie van de Status update, de monitor van 2016, dat er nog één monitor over
het volledige kalenderjaar 2017 wordt aangeboden.

Status update 2016
In de Status update is middels een nulmeting een beschrijving gegeven van de procesresultaten en de
leerervaringen die opgedaan zijn in 2016. De meest opvallende inzichten zijn gedeeld met de raad. Ook
de eerste ervaringen van 2017 zijn opgenomen in de Status update 2016.
De nulmeting heeft de gemeente Almere een verbeterd zicht gegeven op de doelgroep en het belang van
het werken met een integrale aanpak. Belangrijkste aspecten voor 2017 waren:
• het huisvestingstempo vasthouden zodat gemeente en samenwerkende partners naast het
realiseren van de taakstelling 2017 ook de achterstand geheel wegwerken;
• doorzetten van de samenwerking met partners om een integrale werkwijze te realiseren waarbij
maatschappelijke begeleiding wordt ingezet die ondersteunend is aan de reintegratiedoelstelling. In dit proces is het op elkaar afstemmen van verwachtingen van
vergunninghouders, partners, gemeente en wijkbewoners van groot belang;
• realiseren van dualiteit in de trajecten. Taal, competenties, een eigen plan en het sociale
netwerk van de vergunninghouder is essentieel om Almeerder en zelfredzaam te worden;
• realiseren van een sluitende aanpak voor de meest kwetsbare doelgroep: (ex) Alleenstaande
Minderjarige Vluchtelingen (amv’s);
• investeren in samenwerking en netwerkwerkontwikkeling met partners op het gebied van
gezondheid.
Investeren blijft cruciaal, maar kost tijd en een lange adem voordat uitstroom naar werk en onderwijs
mogelijk is. De gemeente moet blijven investeren om beter zicht op de doelgroep te behouden en
maatwerk te ontwikkelen.

Adviezen
In deze monitor Almeerse vergunninghouders in beeld 2017 is langs de lijn van de vijf genoemde
hoofdambities (zie § Ambities programmaplan), een aantal belangrijke adviezen van de gemeenteraad en
van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) verwerkt om de kwaliteit van de monitor te vergroten.
• Er is in beeld gebracht welke effecten de ingezette middelen hebben in relatie tot de
genoemde hoofdambities. Hierbij is meegenomen wat wij in het kader van ‘regulier beleid’
al doen voor alle Almeerders. Hierin zijn tevens de financiële kaders opgenomen.
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•

Er heeft kwalitatieve toetsing plaatsgevonden van het beleid bij netwerkpartners en er zijn
belangrijke inzichten opgehaald bij de doelgroep.

Monitor Almeerse vergunninghouders in beeld 2017
De monitor Almeerse vergunninghouders in beeld 2017 richt zich op de effecten die bereikt zijn met het
uitgevoerde beleid voor vergunninghouders. Ook in deze monitor richten we ons op de
vergunninghouders die vanaf 1 januari 2016 zijn gehuisvest in Almere, voor wie dit beleid van
toepassing is. Bovenstaande adviezen zijn meegenomen in deze monitor. Aan deze monitor zijn de
ervaringen/inzichten van de doelgroep en de netwerkpartners toegevoegd en worden de investeringen in
beeld gebracht in relatie tot de effecten.
Toekenning lokale subsidies voor unieke integratieaanpak
In april 2017 heeft de gemeente Almere een Europese subsidie aangevraagd bij het Fonds voor Asiel
Migratie en Integratie (AMIF). In deze aanvraag is de samenhang van diverse activiteiten en de
integraliteit van de aanpak centraal gesteld. Deze aanpak was onderscheidend, waardoor in november
2017 de subsidie verleend is voor de periode van april 2017 t/m maart 2020.
Daarnaast heeft Onderzoeksbureau VanDoorneHuiskes in samenwerking met de gemeente Almere een
ZonMw subsidieaanvraag gedaan, die ook in november 2017 is verleend, bij het programma Vakkundig
aan het werk om onderzoek te doen naar de uitvoering en effectiviteit van de diverse elementen uit het
programma Van vluchteling naar Almeerder.
Beide subsidies bieden inhoudelijke en financiële (AMIF) mogelijkheden voor het verder
uitwerken/implementeren van onze integrale aanpak. Dit vraagt een lange termijn visie en een lange
termijn investering

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de vergunninghouders die in Almere zijn komen wonen.
In hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 7 worden de hoofdambities besproken. Bij elke ambitie wordt een
korte samenvatting gegeven van de investeringen en de effecten per ambitie. In hoofdstuk 8 en 9 zijn de
ervaringen van netwerkpartners en inzichten van betrokkenen uit de doelgroep van de Syrische en
Eritrese meegenomen.
Tot slot wordt in hoofdstuk 10 een overzicht gegeven van de investeringen en de opbrengsten van het
totale programma Van vluchteling naar Almeerder.
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2. Feiten en cijfers
Bij de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder staat de vluchtelingen met een
verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. Er wordt onderscheid gemaakt in vier
subdoelgroepen:
•

de grootste groep zijn vergunninghouders die (na
verblijf op het azc) in Almere wonen.

De andere drie doelgroepen zijn veel kleiner in aantal:
•
•

•

alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s)
die vanaf 2016 in Almere wonen;
vergunninghouders die vanaf 2016 in Almere
wonen of verblijven in het azc in Almere en die
aan Almere ‘gekoppeld’ zijn, dat wil zeggen dat
ze op termijn in Almere komen wonen.
peuters in het azc, die wel of niet gekoppeld zijn
aan Almere.

Vestiging van vergunninghouders in
Almere 2007-2017
Almere heeft een taakstelling van het Rijk om
vergunninghouders te huisvesten. Dit is geen nieuwe
taak. Tussen 2007 en 2013 woonden er zo’n 500
vergunninghouders in de verschillende stadsdelen van
Almere (figuur 1). Vanaf 2014 steeg hun aantal naar
1.488 op 1 januari 2018.
Figuur 2 laat de jaarlijkse instroom van
vergunninghouders in Almere zien. Deze cijfers zijn
gebaseerd op gegevens van de Provincie Flevoland,
Taakstelling en Achterstand per gemeente
verblijfsgerechtigden 2012-1017. Van 2012 tot 2015
vestigden zich elk jaar tussen de 80 en 91 vergunninghouders
in Almere. Daarna nam het aantal nieuwgevestigde
vergunninghouders toe, 233 in 20015 en 580 2016. In 2017
daalde hun aantal weer naar 364.
De doelgroep in beeld
Van de 1.488 vergunninghouders die op 1 januari 2018 in
Almere woonden, behoren er 928 tot de doelgroep van dit
beleid; 572 vergunninghouders (instroom 2016) + 340
vergunninghouders (instroom 2017) 1.
De meeste vergunninghouders wonen in Almere Stad West
+ Centrum en in Almere Buiten. In Almere Stad Oost
(exclusief het azc) is het aantal vergunninghouders meer dan
verdubbeld. In Almere Haven is het aantal
vergunninghouders iets meer gestegen dan gemiddeld en in
Almere Poort is het aantal vergunninghouders het minst toegenomen (figuur 3).
1

De bron van de gegevens in deze paragraaf is de BRP en kan afwijken van de cijfers van Provincie Flevoland.
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De vergunninghouders in Almere kwamen uit 33 verschillende
geboortelanden. Het merendeel van hen (67%) komt uit Syrië,
met afstand gevolgd door Eritrea (7%). Voor alle landen geldt
dat het aantal vergunninghouders is toegenomen (figuur 4).
Een opvallend verschil met 2016 is dat de verhouding
man/vrouw is veranderd. In 2016 was 64% van de
vergunninghouders man, in 2017 is dit 60%. Het aantal
vrouwen steeg van 205 in 2016 naar 369 in 2017, een stijging
van 80%. Het aantal mannen steeg van 367 naar 559, een
stijging van 52%.
Ook de leeftijdsopbouw is veranderd ten opzichte van vorig
jaar. Er zijn relatief meer jonge volwassenen (18 t/m 22jarigen) dan vorig jaar en relatief iets minder 23 t/m 44jarigen. In het bijzonder nam het aantal senioren en 45plussers toe. In absolute aantallen zijn alle groepen wel in
omvang toegenomen (figuur 5).
De meeste kinderen (212 van de 287 kinderen van 0 t/m 17
jaar) groeien op in een gezin met twee ouders en 36 van hen groeien op met één ouder. In 2017 waren
dertig kinderen alleenstaande minderjarige vluchtelingen.
De meest voorkomende huishoudvorm onder de vergunninghouders in 2017 is ‘paar met kind’, alleen
in de leeftijdsgroep van 18 t/m 22 jaar is de huishoudvorm alleenstaand het grootst (55 van de 153
vergunninghouders in deze leeftijdscategorie zijn alleenstaand. Dit was in 2016 anders, toen was de
huishoudvorm ‘alleenstaand’ het grootst in de leeftijdscategorieën 18 t/m 22 jaar én 23 t/m 44 jaar.
De ontwikkelingen ten opzichte van 2016 (meer vrouwen, meer
gezinnen, meer senioren) zijn mogelijk te verklaren doordat het
grootste deel van de nieuwe vergunninghouders hier komt als
gezinsherenigers. In 2017 kwam 77% van de vergunninghouders
als gezinshereniger. In 2016 was dat 70% (figuur 6).
Op 1 januari 2017 waren er 572 vergunninghouders uit de
doelgroep van het programmaplan. Van deze 572 verhuisden er in
de loop van 2017 25 weg uit Almere. Van deze 25 vertrok er één
naar Duitsland en één met onbekende bestemming. De overige 23
vertrokken naar een andere Nederlandse gemeente.

Gekoppelde vergunninghouders azc
In 2017 zijn er vanuit het azc Almere 105 personen gekoppeld aan huisvesting in Almere; de andere
personen waren uit andere asielzoekerscentra afkomstig. In de loop van het jaar was er een toename te
zien van koppelingen van ‘Almeerse’ vergunninghouders. Hiermee geeft het COA invulling aan de wens
van gemeenten, vergunninghouders zoveel mogelijk te koppelen aan gemeenten waar zij in een azc
verblijven, of daarbij zo dicht mogelijk in de buurt. Hierdoor kunnen gemeenten eerder beginnen met
integratie- en participatieprocessen.

Aantal peuters azc
Op 1 januari 2018 verbleven er zeventien peuters in het azc, in 2016 waren dit er tien. Deze peuters
kunnen wel of geen verblijfsvergunning hebben en wel of niet gekoppeld zijn aan Almere.
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Aantal alleenstaande minderjarige vluchtelingen
In Almere zijn ongeveer 45 plekken voor de opvang van amv’s in instellingsverband. Daarnaast worden
er door voogdij-instelling Nidos nog een aantal amv’s in pleeggezinnen ondergebracht. Amv’s die 18
jaar worden moeten uitstromen en worden door de gemeente gehuisvest, waarna er nieuwe instroom in
de instelling kan plaats vinden. In 2017 zijn dertig nieuwe amv’s ingestroomd; 25 (inmiddels ex-)amv’s
zijn vanuit de opvanginstelling uitgestroomd naar (on)zelfstandige woonruimte.
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3. Taakstelling huisvesting
Extra investeringen

Reguliere beleid

Kosten woonbegeleiding
(Kwintes) /
Leegstandkosten en
bijzondere kosten (SHL /
Villex)
Verbeteren van de
Samenwerking met deze
samenwerking
partijen is een reguliere
activiteit

Kosten x
€ 1.000,317

Effecten
12 volwassen
vergunninghouders
onzelfstandig gehuisvest,
daarnaast
25 18-jarige ex-amv’s
De samenwerking met de
corporaties is verbeterd
waardoor de taakstelling dit
jaar gerealiseerd is.
364 vergunninghouders
gehuisvest. De taakstelling is
behaald (stand op 31/12 was 1)

In 2017 kwam de gezinshereniging op gang. Hierdoor bestond een groot deel van de instroom uit
nareizigers van de alleenstaanden die eerder waren gehuisvest. Ook kwam in 2017 de uitstroom van
achttienjarige alleenstaande minderjarige vluchtelingen (ex-amv’s) uit de opvang bij Jade en Vitree op
gang. Deze groep telt sinds 1 januari 2016 vanaf zestienjarige leeftijd mee voor de taakstelling, maar de
realisatie daarvan, het ter beschikking stellen van woonruimte, gebeurt vanaf het bereiken van de
achttienjarige leeftijd.
Voor het komende jaar is de verwachting dat
de taakstelling ongeveer driehonderd
personen bedraagt. Dat is minder dan de
realisatie van 2017, maar meer dan op grond
van eerdere Rijksprognoses werd verwacht.
Dit heeft opnieuw te maken met het aantal
nareizigers en met de uitvoering van
Europese afspraken. De verwachting is dat,
net als in 2017, ongeveer 25 personen
hiervan alleenstaande minderjarige
vluchtelingen zijn. Vanzelfsprekend kunnen
de gebeurtenissen in de wereld deze cijfers
beïnvloeden.
Het COA heeft in januari 2018 een correctie
over de afgelopen jaren uitgevoerd. Dat
betekent dat de taakstelling voor het eerste
halfjaar 2018 met twee is verhoogd tot 153
personen. Laatste officiële Rijksprognose
voor de tweede helft van 2018 komt voor
Almere uit op ongeveer 95 personen; de
laatste informatie duidt echter op een hoger
aantal, wat naar verwachting gelijk is aan dat
van de eerste helft van 2018.
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Fig 8: Spreiding van de sociale huurwoningen voor
vergunninghouders in 2017

Wonen
In 2017 zijn in totaal 364
vergunninghouders in Almere
gehuisvest. Dit betreft zowel
alleenstaanden, gezinnen (al
dan niet als nareizigers) en
amv’s. Hiermee is de
taakstelling (op 1 persoon na)
behaald en zijn de grote
achterstanden die in 2014 en
2015 ontstonden ingelopen.
Het grootste deel van deze 364
vergunninghouders betreft
nareizigers 2. Hiervoor heeft de
gemeente de wettelijke taak
gezinshuisvesting aan te bieden.
In het afgelopen jaar zijn
daarvoor 134 sociale
huurwoningen van de
woningcorporaties ingezet.
Deze zijn verspreid over de
wijken van de stad waar sociale
huurwoningen te vinden zijn.

Het hoge aantal woningen in de Filmwijk heeft vooral te maken met de oplevering van 72 tijdelijke
woningen aan de Odeonstraat, waarvan 22 voor vergunninghouders.
De corporaties (De Alliantie, Ymere en GoedeStede) hebben in totaal 134 sociale huurwoningen
aangeleverd (44 + 53 + 37). Ook zijn er 12 mensen uit het azc gehuisvest in 12 onzelfstandige eenheden
(kamers). Daarnaast zijn er bij de taakstelling 12 amv’s meegeteld, want zij krijgen huisvesting als ze 18
worden. In 22 gevallen was er sprake van nareizigers, deze mensen zijn bij de referenten gaan inwonen.
Referenten zijn alleenstaanden in afwachting van gezinshereniging, die al eerder waren gehuisvest.
Hiervoor zijn geen nieuwe woningen beschikbaar gesteld. Het betreft 22 huishoudens, 34 personen in
totaal. En 6 personen hebben zelf woonruimte gevonden, bijvoorbeeld door een kamer te huren of bij
vrienden/familie in te trekken.

2

Alleenstaanden en ex-amv’s worden zoveel mogelijk onzelfstandig (kamergewijs) gehuisvest. Hiervoor zijn kamers in vrijesector-huurwoningen en in voormalig zorgvastgoed beschikbaar.
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4. Taal, participatie en werk
Investeringen

Regulier beleid

Kosten x Effecten
€ 1.000,-

Ondersteuning
maatschappelijke
begeleiding

Deze middelen worden
vanuit de COA gelden
regulier ter beschikking
gesteld

242

De volwassen vergunninghouder wordt
ondersteund bij praktische zaken, zoals
aanvraag huur- en zorgtoeslag,
verzekeringen enzovoort. Onduidelijkheid
hoe het in Nederland werkt wordt
weggenomen. Risico van schulden wordt
direct gesignaleerd en waar nodig
opgepakt.
90 vergunninghouders hebben PVT
(verplicht onderdeel inburgeringswet)
afgerond (start negen maanden na
aankomst in Almere).
Vergunninghouder krijgt juridische
ondersteuning bij het aanvragen van
bijvoorbeeld gezinshereniging, wijzigingen
in de vergunning enzovoort.

Juridische begeleiding Deze middelen worden
vanuit de COA gelden
regulier ter beschikking
gesteld

75

Inzet van tolken

47

Er is zekerheid dat de informatie die
wordt verstrekt wordt begrepen (vooral
belangrijk bij rechten en plichten vanwege
de participatiewet).

PPS-V 3
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255 PPS-V’s zijn afgenomen.
Er is meer inzicht in welke achtergrond de
vergunninghouder heeft en welke
trajecten het beste aansluiten.

Ontwikkelen van
voorlichtingsfilms

17

Informatie wordt in de eigen taal
aangeboden (voorafgaand aan
huisvesting). Belangrijke informatie wordt
beter opgepakt. De volgende filmpjes zijn
2017 geproduceerd:
• Rechten en plichten
• Welkom in Almere
• Gezondheid
• Wonen
248 trajecten ingezet. Voorbeelden van
trajecten zijn terug in het kappersvak,
schoonmaak via een grote werkgever in de
schoonmaakbranche,
werkervaringsplekken met ondersteuning
op Nederlands en
werknemersvaardigheden,
vrijwilligerswerk en kortdurende gerichte
opleidingen.
Voorbereiden met een taalaanbieder en
sectoren om een aanbod te ontwikkelen
waarmee de inburgering wordt ingelost in
combinatie met beroepskwalificatie.

Inzet van werk en
participatietrajecten

Voor reguliere
bijstandsgerechtigden
worden er ook trajecten
ingezet die ondersteuning
bieden bij het overbruggen
van de afstand tot de
arbeidsmarkt

Inzet op
inburgeringstrajecten
richting kansrijke
sectoren

3

245

Persoonsprofiel Scan Vluchtelingen
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Tot 2013 was de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Inburgeringswet. Daarna is het
stelsel gewijzigd en is de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) verantwoordelijk geworden. Zij
verstrekken een lening aan inburgeringplichtigen waarmee zij zelf een taalaanbieder kunnen selecteren
om hun inburgeringsdiploma te behalen. De klant bepaalt zelf bij wie hij onderwijs wil volgen.

Taal
Taalniveau ‘A2’ is het minimale niveau dat iemand moet
hebben voor zijn of haar inburgeringsexamen. Dit taalniveau
is voldoende om eenvoudige korte teksten te begrijpen, zoals
advertenties en menu’s. Van de gehele bevolking beheerst
80% taalniveau ‘B1’ of hoger: voldoende om teksten te
begrijpen die vooral uit veelgebruikte woorden bestaan. Het
afgenomen assessment (zie § opleidingsniveau
vergunninghouders) geeft een indicatie dat 17% van de
vergunninghouders waarbij een Persoons Profiel SchetsVluchtelingen (PPS-V) is afgenomen het taalniveau A2 of
hoger beheerst. Zodra een vergunninghouder niveau A2
heeft, is aan de inburgeringseis voldaan en de inburgering
afgerond. Voor een werkgever is niveau A2 echter niet
voldoende om goed mee te doen op de werkvloer.
Bijna de helft (49%) van de vergunninghouders waarbij een
PPS-V is afgenomen is het Engels tekstbegrip redelijk 4. Dit
niveau is bij benadering vergelijkbaar met het A2 niveau.
DUO verwacht in mei 2018 resultaten van personen die in
2017 inburgeringsplichtig waren te kunnen publiceren.

Maatschappelijke begeleiding
Inburgering plichtige vergunninghouders (tussen 18 en 64 jaar) krijgen na huisvesting in een gemeente
maatschappelijke begeleiding. Per inburgeringsplichtige statushouder ontvangt de gemeente een bedrag
van € 2.370,- van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de uitvoering van de
maatschappelijke begeleiding. Het doel van deze begeleiding is het versterken van het sociale netwerk
van de statushouder en het bevorderen van zijn of haar integratie en participatie. Daarbij komt het
wegwijs maken in de Almeerse samenleving op alle niveaus. Maar ook het regelen van administratieve
zaken, zoals het afsluiten van het huurcontract en contracten voor gas, water en licht, de zorgverzekering
en de aanmelding bij een huisarts. Almere heeft ervoor gekozen om ook de juridische begeleiding te
bekostigen uit dit budget (€ 75.000,-).
Voor de inrichting van de maatschappelijke begeleiding zijn bij de opdrachtverstrekking voor 2017 de
volgende prioriteiten gesteld:
-

Maatschappelijke begeleiding dient ondersteunend te zijn aan de re-integratiedoelstelling.
Maatwerk, in het kader van de maatschappelijke begeleiding alleen doen wat nodig is voor de
zelfredzaamheid, complementair aan het aanbod van voorzieningen in de stad.
Netwerkontwikkeling van partijen in de stad met als doel statushouders zo snel mogelijk en naar
de juiste voorziening of persoon te verwijzen of begeleiden.

4

De meetmode en het aantal respondenten wijken af van de eerste monitor, toen is er gebruik gemaakt van cijfers van W&I van
de gemeente Almere, n=90.
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In 2017 is gestart met de integrale intake tussen klant, klantmanager en professional van
Vluchtelingenwerk. Basis voor deze intake is de uitslag van het PPS-V. Er worden afspraken gemaakt
over de re-integratie en de maatschappelijke begeleiding.
Maatschappelijke begeleiding staat daarmee ten dienste van participatieperspectief in Almere. Ook zorgt
de integrale intake voor tijdige doorverwijzing of begeleiding naar passende vormen van ondersteuning
(mogelijk binnen de wijk).
Omdat de ene vergunninghouder de ander niet is, is het vanaf 2017 ook mogelijk om maatwerk toe te
passen. Door de afspraken met Vluchtelingenwerk anders vorm te geven is modulaire inzet mogelijk.
Afhankelijk van de begeleidingsbehoefte van de vergunninghouder kunnen meer of minder modules
worden ingezet. Zo is er een basismodule die alle statushouders ontvangen, voor praktisch zaken regelen
zoals huurovereenkomst, inschrijven huisarts, aanvragen toeslagen, regelen DUO, oriëntatie op
taalaanbieders en voorlichting over het huishoudboekje. In 2017 zijn 177 vergunninghouders met de
basismodule gestart.
Daarnaast zijn er modules ontwikkeld die in aanvulling op de basismodule kunnen worden ingezet als
dat nodig is. Bijvoorbeeld een module voor oriëntatie op de arbeidsmarkt, participatie in de wijk
(VMCA) en voor het inlossen van de participatieverklaringsplicht (zie ‘participatieverklaringstraject’). In
2017 zijn 46 vergunninghouders met de module van VMCA gestart. Zie bijlage 6 voor de menukaart
maatschappelijke begeleiding.
De gemeente Almere heeft veel energie gestoken in het aanjagen van samenwerking tussen de
verschillende aanbieders in de stad. Hierdoor is het netwerk tussen deze partijen beter ontwikkeld en is,
in de ondersteuning, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het bestaande aanbod. Vergunninghouders
zijn ook in contact gebracht met de sociale wijkteams en zo nodig (en gewenst) met activiteiten en
verenigingen in Almere. Tussen diverse partijen in het netwerk en Vluchtelingenwerk is structureel
overleg of regelmatig contact.

Participatieverklaring
Per 1 oktober 2017 is de participatieverklaring (PVT) opgenomen in de Wet inburgering. Om aan de
inburgeringsplicht te kunnen voldoen moet de verklaring binnen één jaar na vestiging in de gemeenten
zijn ondertekend. Dit geldt voor alle inburgeringsplichtigen (vluchtelingen en migranten).
Het participatieverklaringstraject is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Dit traject is in
samenwerking met Vluchtelingenwerk ontwikkeld. Dit traject bestaat uit een inleiding in de
Nederlandse kernwaarden, rechten en plichten en het ondertekenen van de participatieverklaring. In
interactieve workshops wordt besproken wat deze waarden betekenen voor de deelnemers en de
samenleving.
Het PVT wordt door de gemeenten aangeboden en bestaat uit minimaal twee onderdelen: een inleiding
in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving en de ondertekening van de participatieverklaring
tijdens een bijeenkomst. In de tekst van de verklaring staan de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid,
solidariteit en participatie centraal. De gemeente mag zelf weten hoe ze het traject vorm geeft. De
inleiding van de Nederlandse kernwaarden moet minimaal een dagdeel beslaan en kan in de vorm van
een workshop, gesprek of dialoog worden aangeboden. Het aanbod in Almere bestaat uit zes dagdelen.
De participatieverklaring is een landelijk document en wordt door DUO aangeleverd op waardepapier.
De gemeente mag geen aanpassingen doen aan de verklaring zelf. Er wordt gemiddeld om de 6 weken
een workshop gestart. In Almere zijn er in 2017 90 verklaringen ondertekend.
De recente aantallen rondom de inburgeringsplicht van 2017, zoals het aantal inburgeringsplichtigen,
het aantal deelnemers en het aantal geslaagden zijn nog niet door DUO gepubliceerd.
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Werk en participatie
In 2017 kregen 576 unieke personen uit de doelgroep een bijstandsuitkering. Van hen waren er 223
(39%) jonger dan 27 jaar.
Trajecten
Vergunninghouders krijgen trajecten aangeboden om de re-integratie naar betaald werk te bevorderen.
Het uiteindelijke doel van de trajecten is om niet langer van de bijstand afhankelijk te zijn. De trajecten
beginnen meestal niet met direct met betaald werk, omdat de taalvaardigheid, werknemersvaardigheden
en de combinatie met inburgering dat niet direct mogelijk maken. Vaak bestaan de trajecten uit
vrijwilligerswerk of een leerwerktraject in combinatie met taal en ondersteuning van de
vergunninghouder. In 2017 zijn 248 trajecten gestart; de meeste vergunninghouders zijn bezig met een
traject met een onbetaalde werkcomponent, zoals vrijwilligerswerk, activering of een werkervaringsplek.
Figuur 13: Deelnemers trajecten in 2017 (laatst gestarte traject)
Trajecten

aantallen

IB+ (scholing voor vervolgonderwijs mbo of hbo)

40

Matchez (taal en bewustwording Nederlandse werknemersvaardigheden en bemiddeling naar werk)

12

Mendex (werkervaringsplekken en bemiddeling naar werk)

19

Werkmakelaar (werkervaring met bemiddeling naar werk)

5

Your Select (werkervaringsplekken in de glastuinbouw)

3

VCA (cursus basisveiligheid die noodzakelijk is in de bouw)

20

Inspiratie Inc (ondersteuning bij vinden van vrijwilligerswerk)

20

Tomin (leerwerkplek in combinatie met taal op de werkvloer)

26

Binnenstebuiten (werkervaring opdoen in de bosbouw inclusief sollicitatietraining)

5

Tractio (werkervaring in combinatie met conversatielessen)

14

Vrijwilligerswerk

20

Participatiefabriek (werkervaring in de wijk en conversatielessen)

20

Stages/leerwerkplekken

44

Totaal

248

Sectorgericht inburgeren
In 2017 zijn er, op initiatief van de gemeente Almere, gesprekken geweest met een aantal kansrijke
sectoren (installatiebranche, zorg, horeca en logistiek) om de plaatsingsmogelijkheden binnen deze
sectoren voor vergunninghouders te verkennen. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat er via een
taalaanbieder samenwerking is gezocht om een inburgeringsaanbod te ontwikkelen. Het aanbod maakt
het mogelijk voor de vergunninghouder om de inburgeringsplicht in te lossen en beroepskwalificatie te
behalen. De samenwerking wordt in 2018 gerealiseerd met een pilot.

Uitstroom
In 2017 werd bij 52 vergunninghouders de uitkering (gedeeltelijk) beëindigd, meestal vanwege
persoonlijke omstandigheden, zoals het aangaan van een relatie of verhuizing naar een andere gemeente.
Acht keer werd de uitkering beëindigd vanwege handhaving, bijvoorbeeld omdat er onvoldoende
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inlichtingen werden verstrekt. Veertien keer werd een uitkering beëindigd, omdat de persoon betaald
werk had gekregen en vier keer omdat hij of zij een studie begon (figuur 14). Dertig vergunninghouders
zijn gedeeltelijk uitgestroomd vanwege parttime werk.
Figuur 14: (Partiële)Uitstroom vergunninghouders uit de bijstand in 2016 en 2017
Reden uitstroom uitkering

Aantal 2017

Aantal 2016

Aanvang studie

4

6

Ander inkomen of werk

14

3

Andere oorzaak

7

5

Bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

1

Geen inlichtingen of nakomen verplichtingen

8

Oorzaak bij partner

8

2

Op eigen verzoek

1

1

Overlijden

2

Verhuizing andere gemeente

7

1

Totaal

52

18
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5. Toeleiding naar onderwijs
Investeringen

Regulier beleid

IB+ (peer to peer
coaching, ontwikkeling
curriculum)

Sluitende aanpak jongeren
(SAJ) / maatwerk trajecten
die ontwikkelt zijn om
ervoor te zorgen dat
jongeren een startkwalificatie
behalen.
Regulier beleid: jongeren
onder de 27 jaar moeten een
startkwalificatie behalen
voor betere kansen op de
arbeidsmarkt.

Een brug naar vve

Reguliere OAB (onderwijs
achterstanden beleid)
middelen worden ingezet
voor doelgroepkinderen.
Kinderen met een
vluchtelingenachtergrond
vallen hieronder.

Kosten x
€ 1.000,37

Effecten
De vergunninghouder is zelf
verantwoordelijk, omdat hij/zij
zelf het traject vanuit DUO
middelen kan bekostigen (€
6.000 per cursist).
40 studenten in 2017 gestart.
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Verwachte effect 2018:
• Taalniveau van de
studenten is minimaal op
A2 niveau
• Uitstroom naar diverse
mbo/hbo studierichtingen
wordt gerealiseerd
Tussen de 6 en 12 kinderen op
de speelzaal in 2017 hebben
van dit aanbod gebruik
gemaakt.

Taal- en
ontwikkelingsachterstanden
worden verkleind. Kinderen
ontvangen een gestructureerd
dagaanbod. Overgang naar het
reguliere vve aanbod verloopt
naar verwachting makkelijker.
Taalcentrum

Samenwerking met UAF
is opgestart

Naast de reguliere subsidie
van het taalcentrum is in
verband met de verhoogde
instroom (de effecten van
2016) er een eenmalig extra
bedrag toegekend.

43

Het UAF biedt een
waardevolle aanvulling op de
werkzaamheden van de
gemeente. De expertise van
UAF kent verschillende
aspecten: ondersteuning van
de beoordeling van de
potentie, hulp bij de oriëntatie
op onderwijsmogelijkheden,
begeleiding tijdens de studie en
financiële ondersteuning.
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Voor- en vroegschoolse educatie in azc Almere
In april 2017 is de pilot ‘een brug naar vve’ op de speelzaal in het azc gestart. In deze pilot is gekeken op
welke wijze de aansluiting tussen het aanbod van een reguliere vve locatie en de speelzaal van het azc
overbrugd kan worden. Op basis van de evaluatie van de pilot kunnen een aantal conclusies getrokken
worden:
De zeven vrijwilligers van het azc voelen zich ondersteund door professionele coaching on the
job, waardoor zij beter in staat zijn tot het aanbieden van een dagstructuur aan de peuters.
Er zijn dagritmekaarten gemaakt, die zowel visueel als concrete ondersteuning bieden bij het
inrichten van een dagprogramma.
Activiteiten worden meer aan thema’s gekoppeld.
De groep kinderen was vrij constant, hun aantal lag tussen de zes en de twaalf. De kinderen komen voor
langere tijd naar de speelzaal. De uitstroom is incidenteel, door het verlenen van een vergunning en/of
verhuizing naar een andere stad. De overige uitstroom is wanneer kinderen 4 jaar worden en
doorstromen naar het Taalcentrum.
Een eventuele verdere professionalisering van de speelzaal is alleen mogelijk met inzet van professionele
pedagogisch medewerkers.

Opleidingsniveau vergunninghouders
Persoonsprofiel scans vluchtelingen
Gemeente Almere maakt gebruik van de persoonsprofiel scan vluchtelingen (PPS-V’s) om de
zelfredzaamheid, eventuele belemmerende factoren, werkzoekgedrag, het Nederlands en Engels
taalniveau, de leerbaarheid, de persoonlijkheid en de competenties van een vergunninghouder in beeld
te brengen. De PPS-V maakt onderdeel uit van de integrale intake met de klantmanager en
VluchtelingenWerk, van waaruit de vergunninghouder een passend vervolgtraject krijgt aangeboden.
De PPS-V bestaat uit verschillende vragenlijsten, met vragen over bijvoorbeeld de gevolgde
opleidingen, werkervaring en persoonlijkheid, twee taaltesten (Nederlands en Engels) en twee
capaciteitentesten over het algemene cognitieve niveau en leerbaarheid.
De PPS-V is in opdracht van de afdeling Werk en Inkomen bij alle jongere vergunninghouders tussen
de 18 en 29 jaar (minus de analfabeten) afgenomen om competenties en belemmeringen bij het
betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt in beeld te brengen. Hierdoor was het ook mogelijk om uit
deze groep jonge vergunninghouders een selectie te maken voor geschikte en gemotiveerde kandidaten
voor de pilot IB+ (zie § Onderwijs voor niet-leerplichtige vergunninghouders / pilot IB+). In 2017 is de
scan afgenomen bij 255 vergunninghouders. Deze behoorden niet allemaal tot de doelgroep van beleid:
52 van hen (een vijfde van de PPS-V-kandidaten) waren jongeren die al vóór 2016 in Almere kwamen
wonen. Mogelijk zijn zij al meer ingeburgerd en is hun taalvaardigheid al beter dan de beleidsdoelgroep.
De huidige afgenomen PPS-V’s geven vooral een beeld van de jongere hoog/midden opgeleide (in land
van herkomst) vergunninghouders en zijn daardoor niet representatief voor alle vergunninghouders uit
de doelgroep. De gemiddelde leeftijd onder de PPS-V-kandidaten was 26 jaar, tegen 32 jaar onder alle
vergunninghouders van 18 jaar en ouder, en 71% van de
PPS-V-kandidaten (181 personen) was tussen de 18 en
26 jaar, tegen 39% van alle meerderjarige
vergunninghouders. Onder de PPS-V-kandidaten zijn
relatief even veel mannen en vrouwen als onder de gehele
doelgroep meerderjarige vergunninghouders.
Van deze vergunninghouders heeft ongeveer de helft, 52
tot 56%, een opleidingsniveau in eigen land dat
vergelijkbaar is met een startkwalificatie in Nederland.
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Bijna een kwart, 23% geeft aan dat hij/zij een opleidingsniveau in eigen land heeft dat vergelijkbaar is
met een Nederlands HBO- of universitair niveau. Eén op de tien (11%) geeft aan geen onderwijs of
alleen basisonderwijs gehad te hebben(figuur 15).
Het naar Nederlands opleidingsniveau vergelijkbare
opleidingsniveau onder de PPS-V-kandidaten is tamelijk
hoog. De begeleiders van IB+ geven aan dat de kandidaten
niet altijd slagen voor toetsen op dit niveau. Als mogelijke
verklaringen noemen zij dat het hebben van een bepaald
cognitief niveau niet altijd voldoende is om de toetsen
succesvol af te ronden. Ze vermoeden dat er aanvullende
belemmeringen zijn waaronder de onbekendheid en
onervarenheid met de systematiek van het Nederlandse
onderwijssysteem (bijv. projectmatig te werken in plaats
van klassikaal). Daarnaast zijn er om te slagen
ook schoolse, praktische, sociale, arbeids- en taalvaardigheden nodig om te kunnen functioneren
binnen het onderwijsniveau dat uit de PPS-V blijkt. De PPS-V meet ook de capaciteiten en het
leervermogen van de vergunninghouder. Dit geeft een indicatie van het potentieel van de
vergunninghouder. Figuur 15b laat zien dat 59% van de vergunninghouders die in 2017 een PPS-V
heeft afgenomen een middelbaar leervermogen heeft, 21% scoort onder het gemiddelde (MBO)
leervermogen en 20% scoort boven het gemiddelde.

Onderwijs voor niet-leerplichtige vergunninghouders / pilot IB+
De ambitie is om vergunninghouders te laten
instromen in het beroepsonderwijs (middelbaar en
hoger onderwijs). In september 2017 is gestart met
de pilot IB+ (In Beweging Plus), waarbij er een
parallel traject wordt aangeboden aan studenten in
de leeftijd van 18 t/m 29 jaar. Het programma
bestaat uit vier lesperiodes van tien weken. De
inhoud bestaat uit de verplichte
inburgering/taalontwikkeling, aangevuld met
onderwijs – en arbeidsmarkt oriëntatie (les en
stage), coaching, rekenen, onderwijssocialisatie en
activiteiten gericht op netwerkontwikkeling. Het
traject is gericht op instroom in mbo, hbo of de
arbeidsmarkt. In oktober 2017 is het peer-to-peer
coachingstraject gestart, waarbij Almeerse studenten de deelnemers ondersteunen. Van de veertig
vergunninghouders die zijn gestart, zijn er vier gestopt: één van hen is doorgestroomd naar het hbo, één
is om gezondheidsredenen met de pilot gestopt en twee vanwege hun motivatie.
Van de IB+ studenten zijn gegevens bekend over hun
Nederlandse taalniveau in lezen en luisteren na de eerste en de
tweede periode (figuur 16) 5. De figuur toont dat er na de
tweede lesperiode minder IB+ studenten zijn met niveau A1 of
lager. Bij luisteren is het percentage studenten dat in periode 1
het A1 niveau of lager beheerste gedaald van 21% naar 10% in
periode 2 en bij lezen is het gedaald van 25% naar 18%. Het

5

Er is ook een algemeen taalniveau bekend voorafgaand aan de eerste lesperiode en van een aantal ook het
taalniveau schrijven na de tweede lesperiode, P1 n= 24; P2 n=28
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B1 niveau is gestegen in periode 1 van 21 naar 35% in periode 2 6.
De docent maakt na twee lesperiodes een inschatting van de ‘doorstroompotentie’ van de IB+
studenten. Van tweederde van de studenten wordt ingeschat dat zij na afronding van het traject de
potentie hebben om door te stromen naar mbo-niveau 2 of hoger; van niemand wordt verwacht dat hij
of zij kan doorstromen naar het hbo, universiteit (figuur 17).
Persoonlijke ontwikkeling van de IB+ deelnemers
Om de impact van het IB+ traject te meten is er een meetinstrument, in de vorm van een vragenlijst,
ontworpen. Onder de IB+ deelnemers zijn inmiddels twee metingen 7 verricht om hun welzijn in beeld
te brengen. Uit de tweede meting (76%) blijkt dat meer deelnemers zich thuis voelen dan bij de afname
van de eerste meting (63%). Ook hebben meer deelnemers beter in beeld wat ze willen studeren, 57%
bij de eerste meting ten opzichte van 82% bij de tweede meting. Ook weten meer deelnemer wat ze
nodig hebben om een opleiding te starten, 76% ten opzichte van 48% bij een eerdere meting. Minder
deelnemers zijn tevreden met de hoeveelheid vrienden die ze hebben, dit was eerst 57% en dit is gezakt
naar 54%. Wel geven meer deelnemers aan gelukkiger te zijn geworden, van 51% naar 85%.
UAF
In 2017 is de samenwerking met UAF (Universitair Asiel Fonds) geïnitieerd, naar verwachting is begin
2018 de ondertekening van een bestuurlijk convenant waarin deze samenwerking wordt bekrachtigd.
Het UAF is een stichting die de vluchteling begeleidt en (financieel) ondersteunt bij (de voorbereiding
op) hun studie in het hoger onderwijs en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten.
Talentvolle vergunninghouders vinden onvoldoende aansluiting op het hoger beroepsonderwijs of
universiteit. Het UAF kan een waardevolle rol vervullen in aanvulling op de werkzaamheden van de
gemeente. Deze inzet is maatwerk en de expertise van UAF kent verschillende aspecten: ondersteuning
van de beoordeling van de potentie, hulp bij de oriëntatie op onderwijsmogelijkheden, begeleiding
tijdens de studie en financiële ondersteuning. Het convenant is aangegaan voor twee jaar; voor
maximaal zeven kandidaten (op jaarbasis).

6
7

Zie ook passage ‘Taal’ in hoofdstuk 4 voor uitleg over de betekenis van de taalniveaus A1, A2 en B1.

Dit onderzoek is verricht door de Academie van de Stad, S. Marohn en S. Pique (8-2-2018)
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6. Gezondheid verbeteren
Investeringen

Regulier beleid

Kosten x € Effecten
1.000,-

GGD inhaalslag 2017

200

Verhogen culturele
sensitiviteit

2

Verbeteren van de
samenwerking

Samenwerking
met deze partijen
is een reguliere
activiteit

Zorgoverdracht COA
- gemeente
verbeteren

Toelichting

Alle kinderen (0 t/m 18 jaar) Rekening van
zijn volgens de Nederlandse 2016 (117K) is in
richtlijnen gevaccineerd.
2017 betaald
Alle professionals hebben
een training ontvangen
waarin zij meer handvatten
hebben gekregen om deze
doelgroep te begeleiden. Dit
wordt door middel van
intervisie in 2018 voortgezet.
Het reguliere aanbod is
toegankelijker geworden.
Via het PPS-V assessment
heeft de klantmanager meer
inzicht in de eigen
gezondheidsbeleving en kan
hier het plan van aanpak op
afstemmen.
Vanaf 2018 worden de
zorgdossiers via de
procesafspraken
overgedragen.

In het programmaplan wordt beschreven dat het wegvluchten uit een onveilig land, de vlucht zelf, en
het aanpassen aan een nieuwe samenleving voor sommige vluchtelingen nadelige gevolgen kan hebben
voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid. In 2017 lag de nadruk op vergunninghouders met een
zorgindicatie die op het azc verbleven en de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv’s).

Gezondheidsprofiel Almere
In oktober 2017 is er door de regio coördinator van het Ondersteuningsteam Asielzoekers en
Vluchtelingen in nauwe samenwerking met GGD Flevoland een gezondheidsprofiel opgesteld (zie
bijlage 7) voor de gemeente Almere. De informatie uit het gezondheidsprofiel is gebruikt in het netwerk
‘actief gezonder’ waarbij er gekeken is naar de gezondheidsrisico’s en welke mogelijkheden er zijn om
deze te reduceren. Een aantal adviezen zijn:
Inzetten op voorlichting:
o Filmpje gezondheid
o Culturele sensitieve voorlichting (oktober 2017) voor professionals (over Syrië en Eritrea).
o Voogden (Nidos) hebben een extra voorlichting ontvangen over vroeg signalering en
psychosociale problematiek
Het werken met sleutelfiguren en focusgroepen is vanaf november 2017 gestart. Er is een sleutelfiguur
binnen de Syrische gemeenschap en binnen de Eritrese gemeenschap. In januari 2018 hebben er ook
twee focusgroepen plaatsgevonden.
Vroegsignalering bij vooral jonge vergunninghouders (amv / ex-amv) is van essentieel belang, door
onder andere de JGZ, leerkrachten, jeugdhulp etc. In 2017 is dit onderwerp en deze doelgroep
meerdere keren binnen het netwerk ‘actief gezonder’ met elkaar besproken.
Er zijn diverse thema’s die in 2018 nog aandacht vragen. Het gaat dan onder andere om:
Mondgezondheid: dit wordt deels meegenomen in het filmpje, maar vraagt meer voorlichting.
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-

Specifiek aandacht voor de kinderen van vergunninghouders. De JGZ is in het kader van een
onderzoek hier nauw bij betrokken. De resultaten van dit onderzoek worden later in 2018 verwacht.
Een deel van de vergunninghouders is laaggeletterd en laagopgeleid. De reguliere voorzieningen
sluiten hier niet of voldoende op aan. Dit vraagt extra aandacht in 2018.

Zorgoverdracht COA – gemeente Almere
De zorgoverdracht vanuit het COA naar de gemeente Almere is complex, omdat niet alle processen
(zorgverzekering, ondersteuning vanuit de Wmo (onder andere woningaanpassing) enzovoort naadloos
op elkaar aansluiten. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat de structuur die het COA kent (o.a.
COA zorgverzekering) compleet anders is dan die van de gemeente (Wmo, eigen zorgverzekering).
Op jaarbasis gaat het om ongeveer twintig casussen die extra aandacht vragen. Ondanks het geringe
aantal gaat het om een zeer kwetsbare doelgroep die ondersteuning nodig heeft.
Om die reden zijn er tussen het COA, de gemeente Almere en Vluchtelingenwerk procesafspraken
gemaakt om deze overdracht in een vroeg stadium (tijdens de azc-periode) te organiseren.
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7. Kwetsbare doelgroep: (ex)amv’s
Investeringen

Regulier beleid

Inzet consulenten jeugd
en Wmo niet ten laste
van programma
begroting

Voor alle Almeerders
wordt, indien nodig,
een beschikking
afgegeven voor
ondersteuning in het
kader van de Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning of
Jeugdhulp.

Kosten x
€ 1.000,Nvt

Effecten
•

•
•
•

Samenwerkingsafspraken, Op basis van analyse
intern en extern t.b.v.
wordt de
sluitende aanpak
toegankelijkheid van
voorzieningen en
behoefte aan
aanvullende
ondersteuning in kaart
gebracht om een
sluitende aanpak
(proces+aanbod) te
organiseren.

•
•

•

•

Alle (ex) amv’s die in 2017 of in het
eerste kwartaal 2018 18 (zijn)
(ge)worden en vervolg ondersteuning
nodig hebben zijn gesproken (30
personen).
Vijfentwintig personen (85%)
indicatie Wmo.
Vijf personen (15%) indicatie
verlengde jeugdhulp.
Zicht op doelgroep (beleidsinput),
onder andere ten behoeve van
ontwikkeling ‘jongerenmodule’ voor
maatwerk ondersteuning.
Zicht op vraag doelgroep
Afsprakenkader vastgesteld
(procesafspraken, flowchart en rollen/
verantwoordelijkheden) met Nidos,
Jade, Vitree, Kwintes en
Vluchtelingenwerk over overgang 18/18+ op het gebied van wonen,
inkomen, zorg en ondersteuning
Bestuurlijk convenant in
voorbereiding voor bekrachtigen
gezamenlijke uitgangspunten
(afronding tweede helft van 2018)
Interne processen intakes in het kader
van Wmo, jeugd, inkomen en
doelmatigheid op orde (afronding
tweede helft van 2018)

Het is de verplichting van de gemeente om alleenstaande minderjarige vluchtelingen kleinschalig op te
vangen. Amv’s tellen mee voor de taakstelling en zodra ze 18 jaar worden (ex-amv’s) worden ze in de
gemeente gehuisvest, zie ook hoofdstuk ‘Taakstelling huisvesting’.
De afgelopen periode is gebleken dat op lokaal niveau behoefte is aan aanvullende afspraken voor een
goede overdracht van ondersteuning op het gebied van wonen, zorg en inkomen. Niet alleen het regelen
van geschikte huisvesting is een uitdaging; voor een groot deel van de amv’s die 18 jaar worden, geldt
dat zij nog niet voldoende zelfredzaam zijn om zich zonder ondersteuning te redden. De partners die in
Almere betrokken zijn bij de (formele) ondersteuning van amv’s en ex-amv’s in de basisketen zijn
Nidos, Jade, Vitree, Kwintes, Vluchtelingenwerk en gemeente. Deze partners werken samen om het
aanbod af te stemmen op de vraag en maken hierover heldere procesafspraken. Deze afspraken zijn in
februari 2018 vastgelegd in een afsprakenkader. Op basis van signalen wordt ingezet op maatwerk
binnen jeugdhulp en de gemeentelijke sluitende aanpak jongeren: een ‘sluitende aanpak’ voor ex-amv’s
in Almere.
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Op onderdelen vraagt de ondersteuning van Eritrese mensen in Almere meer, of andere aandacht 8. Via
de focusgroep van Eritrese vergunninghouders en een aantal sleutelfiguren binnen de gemeenschap
wordt de gemeentelijke aanpak getoetst en wordt casuïstiek aangereikt. Deze feedback zorgt voor betere
aansluiting op de vraag van de doelgroep. Deze samenwerking leidt tot maatwerk; zo wordt er
samengewerkt met Stichting Destiny Foundation om communicatie en voorlichting ter preventie van
schulden voor de doelgroep te verzorgen.
Inzet uitvoerende capaciteit sluitende aanpak kwetsbare doelgroep (ex)amv’s
Het afgelopen half jaar is een pilot uitgevoerd waarbij alle amv’s, die binnenkort de leeftijd van 18
bereikten en waarschijnlijk vervolgondersteuning nodig hebben, een intake hebben gehad met een
consulent jeugd en een consulent Wmo. De conclusie is dat het grootste gedeelte van deze jongeren op
hun 18e nog onvoldoende zelfredzaam is om zonder ondersteuning zelfstandig te leven. De zorgen die
zijn gesignaleerd betreffen veel leefgebieden; prioriteit bij gezinshereniging (motivatie), (psychische)
gezondheid, financiën, zorgmijding en gebrek aan perspectief. Dit houdt in dat het proces van
overdracht en continuering in ondersteuning goed geborgd moet zijn en dat de periode voorafgaand aan
de 18e verjaardag de ondersteuning moet worden versterkt. Dat vraagt een intensivering van de
samenwerking binnen de sluitende aanpak (ex)amv’s.

8

Zie bijvoorbeeld het landelijke rapport van KIS over ondersteuning van Eritreeërs in Nederland
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-ondersteuning-eritrese-nieuwkomers-bij-integratie.pdf

23

8. Uitkomsten enquêtes vergunninghouders
Om de stand van zaken rond de onderwerpen ‘Gezondheid, welzijn en participatie’ uit het
programmaplan Van vluchteling naar Almeerder in beeld te brengen hebben de enquêteurs van het
Almere Marktonderzoek Advies, in opdracht van Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere, 108
vergunninghouders 9 uit de doelgroep geïnterviewd.
Het betrof een kwantitatief onderzoek met een korte, eenvoudige gestandaardiseerde vragenlijst 10 in het
Nederlands, Engels, Arabisch, Amhaars 11 en Tigrinya 12. Deelnemers werden uitgesloten van het
onderzoek als ze jonger dan 18 jaar waren of vóór 2016 in Almere waren komen wonen, dat wil zeggen
niet in het asielzoekerscentrum. De enquêteur was aanwezig op de plaatsen waar mensen uit de
doelgroep geregeld komen. Dit waren: bij Vluchtelingenwerk (zowel de intakes als de
inloopspreekuren), de IB+ klas, de bijeenkomsten van Inspiratie Inc. en bij Kwintes Jan Steen.
De respons bleek lastig bij te houden, omdat de enquêteurs bij sommige bijeenkomsten het aantal
deelnemers niet konden tellen. De schatting is dat bij de bijeenkomsten van Vluchtelingenwerk ongeveer
15% niet kon deelnemen aan de enquête, omdat ze analfabeet waren of niet één van de vijf talen
beheersten. Bij de IB+ klas weigerde één deelnemer de enquête in te vullen, bij de andere
bijeenkomsten weigerde niemand deelname. Bij een bijeenkomst van Inspiratie Inc. werden acht
deelnemers geënquêteerd en vielen vier buiten de steekproef.
Inspiratie Inc. heeft zelf nog 35 enquêtes onder de doelgroep ingezameld, maar heeft geen gegevens
bijgehouden over non-response. Deze 35 respondenten wijken af van de andere respondenten: zonder
hen zou het beeld over de gezondheid en het welzijn van de vergunninghouders positiever uitvallen en
de mate van participatie zou nauwelijks veranderen. Ze zijn meegenomen in deze rapportage, omdat de
onderzoekers ervan uitgaan dat Inspiratie Inc een specifieke subdoelgroep van de vergunninghouders
bedient.
Al met al lijkt de conclusie te zijn dat de hier gepresenteerde gegevens een goede afspiegeling geven van
de doelgroep met uitzondering van laaggeletterden. Aangezien aangenomen mag worden dat
laaggeletterden minder sociaal participeren, geven de resultaten daarmee waarschijnlijk een iets
positiever beeld dan in de hele populatie het geval zal zijn.
Met deze respons heeft de enquête 17% bereikt van de hele doelgroep vergunninghouders (de
populatie). De maximale betrouwbaarheidsmarge is 9 procentpunten. Dat wil zeggen dat wanneer 50%
van de respondenten het met een stelling eens is, dit percentage (met 95% waarschijnlijkheid) tussen de
41 en 59% zal liggen. De betrouwbaarheid wordt groter (dus de marge kleiner) naarmate een
percentage dichter bij 0 of 100 ligt.

Onderzoeksvragen
1. Wat doen de vergunninghouders in het dagelijks leven en in hoeverre nemen zij deel aan
activiteiten in de wijk en stad?
2. Weten zij wat ze moeten doen (en in hoeverre voelen zij zich ondersteund) als ze een probleem
hebben met hun gezondheid, als ze schulden hebben en/of ze zich eenzaam voelen?
3. Hoe gezond (mentaal en fysiek) zijn zij?

9

Kinderen zijn niet in de steekproef meegenomen.
In de bijlage staat de Nederlandse vragenlijst.

10
11
12

Het Amhaars is een Semitische taal die in Ethiopië gesproken wordt.
Tigrinya is een Semitische taal die wordt gesproken in Eritrea en de Ethiopische regio Tigray.
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Beschrijving van de geïnterviewden 13
De groep geïnterviewden bestaat uit 64 mannen en 38
vrouwen. Van de geïnterviewde vergunninghouders zijn 48
mensen tussen de 18 en 30 jaar, 26 zijn tussen de 30 en 45
jaar en 25 vergunninghouders zijn tussen de 45 en 65 jaar.
De grote groep jongeren is te verklaren door deelnemers van
de IB+ klas (23 van hen zijn tussen de 18 en 30 jaar).
Meer dan de helft (63%) van de geïnterviewden komt Syrië,
19% uit Eritrea en 5% uit Irak. Figuur 18 laat zien waar de
geïnterviewde vergunninghouders nu wonen. Iets minder
dan de helft van de geïnterviewden is alleenstaand, dit komt
overeen met de jonge samenstelling van de groep, zie figuur
19. Bijna een derde van de vergunninghouders maakt deel
uit van een paar met kind(eren).
Vergelijking met de populatie(de doelgroep als geheel)
De man/vrouw verdeling is nagenoeg gelijk, in Almere is de
verdeling onder de vergunninghouders 60% man en 40%
vrouw, bij de respons van de enquête is dit 63% man en
37%. De respons is iets ouder dan de populatie, want bij de
respons is 26% tussen de 45 en 65 jaar tegen 17% van de
populatie.
Bij geboorteland is het opvallend dat het percentage
Eritreeërs bij de respons hoger is dan bij de populatie, bij de
doelgroep is het 7% en bij de respons 19%. De grootste
groep vergunninghouders in zowel de doelgroep (67%) als
bij de respons (63%) kwamen uit Syrië. Ook bij de respons
is het derde land van herkomst Irak (doelgroep 4% en bij de
respons 5%).
De huishoudsamenstelling van de respons komt overeen
met de doelgroep.
Conclusie: De respons is iets ouder dan de doelgroep en het aantal Eritreeërs is iets
oververtegenwoordigd, maar de verwachting is dat deze aantallen de resultaten niet erg vertekenen.

Uitkomsten
Het dagelijks leven (antwoord op onderzoeksvraag 1)
Het merendeel van de geïnterviewde vergunninghouders volgt een inburgeringscursus; 31% volgt een
cursus die 9 uur per week of minder in beslag neemt, 40% volgt een cursus die tussen de 9 - 15 uur per
week in beslag neemt. Dertig procent volgt geen
inburgeringscursus.
In het dagelijks leven zijn de vergunninghouders druk
met het volgen van taallessen. Daarnaast verricht een
derde van hen meer dan een dag per week
vrijwilligerswerk. En 21% volgt een opleiding waar
hij of zij meer dan een dag per week mee bezig is, zie
figuur 20.
De meeste vergunninghouders hebben geen betaald
werk (89%), 7% van de geïnterviewden geeft aan een
baan te hebben van 12 uur per week of minder en
5% van hen heeft een baan van tussen de 12 en 32
uur per week.
Een groot deel van de vergunninghouders heeft geen contact met ‘gewone’ Nederlanders. Dat wil
zeggen Nederlandse collega’s, buren of kennissen; geen hulpverleners, medewerkers van instanties of

13

Niet alle geïnterviewden hebben alle vragen beantwoord, daarom kan de respons (n) per vraag variëren.
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personeel in winkels of horeca. Zesendertig procent geeft
aan geen contact te hebben met Nederlanders, 47% zegt
soms contact te hebben en 18% van hen heeft vaak
contact met Nederlanders.
Wat te doen bij problemen? (antwoord op onderzoeksvraag 2)
De bekendheid van instanties bij de vergunninghouders
loopt erg uiteen. Afdeling Werk & Inkomen van de
gemeente Almere is onder de meeste vergunninghouders
(78%) het meest bekend, maar 17% geeft aan deze
afdeling niet te kennen, zie figuur 21.
De eigen huisarts is onder de vergunninghouders
bekend, 71% heeft al contact met de huisarts gehad en
21% geeft aan de huisarts te kennen, maar er nog geen
contact mee te hebben gehad.
Het wijkteam is het meest onbekend, 55% van de
geïnterviewden geeft aan deze instantie niet te kennen.
Alleen als een vergunninghouder een probleem met de
gezondheid heeft, zegt 61% van de vergunninghouders
te weten bij welke instantie deskundige hulp te krijgen
is, zie figuur 22. Bij schulden, eenzaamheid en
depressie (somber of angstig) weet meer dan de helft van
de geïnterviewden niet welke instanties kunnen helpen.
In figuur 23 is de informatiebehoefte van de
vergunninghouders weergegeven. De meeste
vergunninghouders geven aan behoefte aan informatie te
hebben over het volgen van een opleiding of cursus,
gevolgd door waar vrijwilligerswerk te doen is in Almere en
waar er gesport kan worden. Het minst is er behoefte aan
hulp bij opvoeden. Dit lage cijfer kan gedeeltelijk verklaard
worden door de samenstelling van de responsgroep, een
derde van de respondenten heeft aangegeven deel uit te
maken van ‘paar met kind(eren)’.
Gezondheid (antwoord op onderzoeksvraag 3)
De vergunninghouders ervaren hun gezondheid als slechter dan
de gemiddelde Almeerder 14, 23% geeft aan een (zeer) slechte
gezondheid te hebben tegenover 4% van de Almeerders, zie
figuur 24. Meer Almeerders (52%) vindt hun gezondheid ‘goed’
ten opzichte van 28% van de vergunninghouders.
De meeste vergunninghouders (42%) geven aan soms
wel en soms niet gelukkig en 31% (heel) gelukkig.
In figuur 25 is te lezen hoe gelukkig de vergunninghouder
zich in Almere voelt. Ter vergelijking met de Almeerders:
volgens Marlet 15 is 84% van de Almeerders gelukkig en
gemiddeld geeft de Almeerder ‘geluk’ het rapportcijfer 7,8.

14
15

Almere in de Peiling 2016
Atlas voor gemeenten 2017 door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens
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9. Ervaringen van betrokkenen
Leden van de projectgroep Van vluchteling naar Almeerder hebben verschillende gesprekken gevoerd met
vergunninghouders en met de partners in de stad over gezondheid en welzijn van vergunninghouders en
de kwetsbare doelgroepen.

Ervaringen van vergunninghouders
De ervaringen en inzichten van de vergunninghouders zijn verzameld tijdens een bijeenkomst met
Eritrese vergunninghouders, een bijeenkomst met Syrische vergunninghouders en vergunninghouders
bij Inspiratie Inc. De verslagen van deze focusgroepen zijn opgenomen in bijlage 1,2 en 5.
Vergunninghouders blikken in deze gesprekken terug op hun beginperiode in Almere. Zij geven aan dat
ze achteraf de behoefte hadden aan begeleiding bij het kiezen van een aanbieder voor de inburgering.
Zelf vinden de vergunninghouders dat ze relatief laat de rol van de gemeente, Vluchtelingenwerk en
andere instanties echt door hebben. De rechten en plichten van een uitkering, toeslagen, contracten,
verzekeringen, enzovoort is voor vergunninghouders moeilijk te begrijpen, maar dit geldt ook voor
sommige vrijwilligers van begeleidende instanties met alle gevolgen van dien. Daarbij geven de
vergunninghouders aan dat ze de behoefte hebben aan informatie en advies om zelf wegwijs te worden
in plaats van dat het voor hen wordt opgelost. Er is behoefte aan één contactpersoon bij
Vluchtelingenwerk en een duidelijk plan voor de toekomst. Ook willen de vergunninghouders meer in
contact komen met Nederlanders. Ze blijven vaak aangewezen op hun netwerk van mensen met
dezelfde afkomst. De vergunninghouders geven aan moeite te hebben gehad met de overgang van het
azc naar het voeren van een eigen huishouden. Het in contact komen met instanties is moeilijk, taal- en
culturele barrières kunnen hier een rol in spelen.
De focus bij het gesprek bij Inspiratie Inc. was om de zorgen en frustraties te uiten die bij deze groep
vergunninghouders leeft. Er is behoefte aan betere begeleiding bij het kiezen van een geschikte
taalaanbieder. De vergunninghouders verwachten meer van de afdeling W&I dan nu wordt geboden. Ze
ervaren geen vrije keuze met betrekking tot de participatie trajecten. Iets minder dan de helft van de
aanwezige vergunninghouders is ontevreden over het schooladvies voor hun kinderen. Ze vinden deze te
laag en niet afgestemd op het niveau van ouders in land van herkomst.
Bij de huisarts is het lastig als er geen tolk aanwezig is, de juiste medische hulp wordt dan niet geboden,
is hun ervaring. Een kwart van de vergunninghouders, die bij dit gesprek aanwezig was, vindt het
zorgelijk dat kinderen worden ingezet als vertalers door ouders bij instanties. Hierdoor missen zij school,
waardoor leerplicht wordt ingeschakeld maar er wordt geen hulp geboden aan de ouders.

Ervaringen van medewerkers van betrokken organisaties
De ervaringen van de medewerkers zijn opgetekend tijdens een evaluatiebijeenkomst met
partnerorganisaties over de samenwerking, georganiseerd door Vluchtelingenwerk Nederland en een
bijeenkomst van het netwerk ‘Actief gezonder’. De verslagen van deze bijeenkomsten zijn opgenomen in
bijlage 3 en 4.
Netwerk ‘actief gezonder’:
Uit de evaluatie met partners uit het netwerk ‘actief gezonder’ komt dat de samenwerking binnen dit
netwerk hun goed helpt bij het uitvoeren van ondersteuning aan de doelgroep. De samenwerking richt
zich vooral op:
•
•

Het snel in beeld brengen van de (complexe) casussen zodat direct en gerichte
ondersteuning kan worden ingezet.
Intervisie/ overleg over casuïstiek en gebruik van elkaars expertise en kennis om tot
oplossingen te komen.
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•
•

Meer preventieve interventies, omdat partijen beter weten wat het aanbod in de stad is.
Meer maatwerkoplossingen.

Deze ontwikkeling zorgt voor effectievere ondersteuning van de doelgroep. De medewerkers van de
organisaties vinden het netwerk vooral van belang voor die inwoners waar ze zich zorgen over maken,
omdat bij hen de kans op gezondheids- en participatieachterstanden veel groter zijn omdat bij hen de
kans op gezondheids- en participatieachterstanden veel groter zijn.
Evaluatiebijeenkomst over de samenwerking met partners in de stad rondom maatschappelijke
begeleiding:
Uit de evaluatie met netwerkpartners zijn een aantal belangrijkste inzichten naar voren gekomen:
•
•
•
•

Er zijn zorgen over het onzelfstandig huisvesten van niet- referente alleenstaande
vergunninghouders.
Partijen signaleren psychische problemen door gebrek aan perspectief. Het is moeilijk om
jonge volwassenen naar werk te begeleiden. Langere begeleiding is gewenst.
Formele ondersteuning (in opdracht van de gemeente, in lijn met gemeentelijk beleid) en
informele ondersteuning (maatjesprojecten) komen niet altijd overeen, waardoor de
doelgroep soms met tegenstrijdige adviezen te maken krijgt.
Het scherp houden van de focus zou volgens betrokkenen kunnen met een jaarlijkse
‘update’ bijeenkomst of door medewerkers van de gemeente op de werkvloer van de
organisatie.
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10.

Investeringen en opbrengsten

Volledigheidshalve staat hieronder de hele tabel weergegeven, onderdelen van de tabel zijn per
hoofdstuk toegelicht. In de tabel zijn zowel apparaatslasten als programmakosten opgenomen.
Ambitie

Wonen
Onderwijs

Gezondheid

W&I

Kwetsbare
doelgroepen
Overig
Totaal

Activiteit
Apparaatslasten MO en W&I
Monitor & Communicatie
Budget DSO
Taalcentrum
VVE
Pilot IB+
GGD
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering
Maatschappelijke begeleiding
Juridische begeleiding
Tolken
PPS-V’s
Voorlichtingsfilms
Trajecten
Pilots
Culturele sensitiviteit
Inspiratie Inc.

Realisatie x
€ 1.000,1.506
22
317
43
17
37
200
242
75
47
12
17
245
2
175
2.957

Inzet en investeringen beleidscapaciteit
De beleidscapaciteit is integraal ingezet op de vijf ambities. Soms is deze inzet concreet aan een van de
ambities te koppelen, maar vaak was er sprake van een combinatie van de gestelde ambities. Dat is ook
de kracht van de gekozen integrale aanpak van het programma ‘Van vluchteling naar Almeerder’.
Daarnaast wordt er beleidscapaciteit ingezet voor het voorbereiden van bestuurlijke vraagstukken,
raadsvragen, opstellen van de monitor en de financiën.
Uitvoeringscapaciteit
In heel 2017 hebben 21 personen zich in de uitvoering in wisselende samenstelling bezig gehouden met
de vergunninghouders. Het betreft dan zowel de rechtmatigheid (koppelen woningen, verstrekken
uitkeringen en kredieten voor de woninginrichting) als de doelmatigheid (klanten richting werk, scholing
of maatschappelijke activiteiten begeleiden, werkgeverscontacten, enzovoort) en inburgering (dit betreft
dan met name de handhaving van inburgeringstrajecten die nog vallen onder de oude wet Inburgering
en waar de gemeente alleen handhaaft, dit staat feitelijk los van het programma). En de coördinatie van
deze drie.
Een deel van de kosten voor de rechtmatigheidswerkzaamheden (namelijk 2 fte waarmee de verhoogde
asielinstroom de klanten wordt bediend) en de volledige kosten voor inburgering zitten in de reguliere
formatie en budgetten (samen 4 fte).
De kosten voor de extra capaciteit in verband met de verhoogde asielinstroom voor de rechtmatigheid
en de doelmatigheidswerkzaamheden en coördinatie worden bekostigd uit het programma. Deze
medewerkers zijn in verband met de tijdelijkheid van het budget allemaal inhuurkrachten. De totale
kosten die hiermee in 2017 gemoeid waren conform de begroting.
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Korte samenvattingen van de opbrengsten van de vijf ambities
1. Taakstelling huisvesting
De samenwerking met de drie woningbouwcorporaties (Alliantie, Ymere, de Goede Stede) is
geïntensiveerd. Dit heeft onder andere geleid tot:
o Meer efficiëntie bij het plaatsen van de doelgroep waardoor de achterstand volledig is
weggewerkt
o Een structureel samenwerkingsoverleg
2. Toeleiding naar onderwijs
In overleg met de onderwijspartijen (beroepsonderwijs) is de samenwerking gezocht en
aandacht gevraagd voor de moeizame doorstroom naar het mbo/hbo in combinatie met de
inburgeringsplicht.
o Met alle onderwijspartijen is het dilemma één op één besproken
o Alle onderwijspartijen zijn betrokken geweest en hebben een aanzet gegeven tot de pilot
IB+
In samenwerking met het ROC van Flevoland, het Taalcentrum, Windesheim Flevoland en de
Academie van de Stad is de pilot IB+ ingericht. Dit heeft concreet geleid tot:
o Implementatieplan IB+, inclusief financiën
o Samenwerkingsconvenant IB+ gesloten op bestuurlijk niveau
o Inrichting van de organisatiestructuur (projectgroep en stuurgroep)
o Organiseren van de betrokkenheid van het bedrijfsleven (in samenwerking met de
Vliegende Brigade)
o Opdrachtverstrekking en monitoring van de peer to peer coaching door de Academie
van de Stad
In overleg met diverse sectororganisaties (techniek, horeca, zorg) is er aandacht gevraagd voor
de doorstroom richting de arbeidsmarkt met de juiste kwalificaties (onder andere via BBL
constructie). Dit heeft geleid tot:
o Projectplan sectorale participatie
o Voorbereiding voor een intentieverklaring met sectoren
Onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om vve aan te bieden aan de peuters op het azc.
Dit heeft concreet geleid tot:
o Onderzoeksrapport ‘Vve op het azc’
o Start en monitoring van de pilot ‘Een brug naar vve’
o Opdrachtverstrekking en monitoring van de inzet van de hbo-coaches.
3. Taal, participatie en werk
Modulaire opbouw (maatwerk) van de inzet van de maatschappelijke begeleiding
o Inkoopovereenkomst met Vluchtelingenwerk en VMCA
o Visuele menukaart waarin alle modules zijn uitgewerkt
4. Gezondheid verbeteren
Initiator van het netwerk ‘Actief gezonder’ met diverse partijen in de stad (de Schoor, VMCA,
Vluchtelingenwerk, JGZ, GGD, Zorggroep Almere, I-psy, Humanitas, Mee, Kwintes, het
COA, gemeente). Dit heeft concreet geleid tot:
o Een gezamenlijk beeld van doelgroep vergunninghouders en de kwetsbare doelgroepen
die nog extra ondersteuning nodig hebben
o Inzicht in de taken van de verschillende organisaties, waardoor aanvulling en
samenwerking beter georganiseerd kunnen worden
o Singlepoint of contact, waardoor organisaties elkaar beter kunnen bereiken en
samenwerking hier beter op afgestemd wordt
5. Kwetsbare doelgroepen
In samenwerking met partijen uit de stad (Nidos, Jade, Vitree, Kwintes Vluchtelingenwerk)
organiseren van een sluitende aanpak voor de (kwetsbare) doelgroep amv’s.
Dit heeft o.a. concreet geleid tot:
o Procesflow van amv naar ex-amv
o Afsprakenkader met de partijen
o Voorbereidingen voor een convenant met partijen
o Voorbereidingen voor het ontwikkelen van een specifieke jongeremodule
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-

Door middel van het organiseren van een focusgroep in samen werking met Destiny
Foundation, de vereniging Amana en de Syriërs is er meer inzicht ontstaan op de
vragen/behoeften die spelen binnen de doelgroep. Dit levert beleidsinput voor het domeinen
gezondheid, welzijn en participatie.

Ambities programmaplan Van vluchteling naar Almeerder
Basis op orde
Periode / percentage
31 december 2017
In 2017 / 80%
1 januari 2017
Wonen
Periode / percentage
100%

Ambitie
De sluitende integratie (assessment / integrale intake / plan van
aanpak) aanpak is volledig operationeel en geïmplementeerd

Status 16
++

De betrokkenen in de keten hebben geïnvesteerd in het agenderen
en trainen van culturele sensitiviteit
Integratie en participatieproces is te volgen in de systemen van de
gemeente

++

Ambitie
Taakstelling realiseren

++

Status
++

Inburgeren
Periode / percentage
Vanaf 2016 / 70% /
binnen 2 jaar
Vanaf 2017 / 60% /
binnen 3 jaar

Ambitie
Status
Hoogopgeleide geslaagd voor het inburgeringsexamen en
+/_
staatsexamen NT2 en is geïntegreerd in de Almeerse samenleving
Middelbaar opgeleide vergunninghouders met behulp van extra
+/_
begeleiding en duale trajecten geslaagd voor het
inburgeringsexamen en is geïntegreerd in de Almeerse samenleving
Vanaf 2017 / 40% /
Niet of laag opgeleide vergunninghouders, middels maatjes, duale of + / _
binnen 4 jaar
alfabetiseringstrajecten in staat om naar vermogen te participeren
Vanaf 2017 / na 4 jaar
Alle niet inburgeringsplichtige zijn in beeld (65+) en kunnen zich
_
verstaanbaar maken in het Nederlands en zijn op de hoogte van de
Nederlandse rechtswaarden.
Toelichting: zie hoofdstuk ‘Taal, participatie en werk’. De cijfers van DUO rondom inburgering worden
naar verwachting in mei beschikbaar gesteld.

16

Toelichting legenda:
++: Gerealiseerd
+/_ : Meetpunt ligt verder in te tijd / deze gegevens zijn (nog) niet voorhanden
-: Zijn niet in beeld
--: Gegevens in beeld, onvoldoende realisatie
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Gezondheid / welzijn en sport
Periode / percentage Ambitie
3 jaar na vestiging /
Lichamelijke en geestelijke gezondheid verbeterd van
60%
vergunninghouders die professionele hulp nodig hebben.

Status
+/_

1 jaar na vestiging

+/_

1 jaar na vestiging
20% meerderjarig
40% minderjarig
1 jaar na vestiging

De vergunninghouder heeft inzicht in wat hij zelf kan doen om zijn
gezondheidssituatie te verbeteren
Neemt deel aan sport en welzijnsactiviteiten.

De vergunninghouder van 65 jaar en ouder weet waar hij terecht
kan voor vragen, hulp en sociaal contact.
Toelichting: zie hoofdstuk ‘gezondheid verbeteren’ en de enquête + focusgroepen
Onderwijs
Periode / percentage
Na 1 jaar / 80%

Ambitie
Voor hoogopgeleide met UAF een passend traject en/of
bijscholingstraject
Binnen 2,5 jaar / 60%
Middelbaar opgeleide behalen een startkwalificatie
Binnen 1 jaar / 40%
Analfabete en laagopgeleide vergunninghouder nemen deel aan een
meerjarig trajectplan gericht op het leren van de taal en
maatschappelijke participatie
Toelichting: zie hoofdstuk ‘Toeleiding naar onderwijs’.
Werk en participatie
Periode / percentage
Na max. 3 jaar / 75%
Na 4 jaar / 60%

Ambitie
Hoogopgeleide vergunninghouder zijn financieel zelfredzaam
Middelbaar opgeleide vergunninghouders met behulp van extra
begeleiding / duale en arbeidstrajecten financieel zelfredzaam
Na 4 jaar / 75%
Niet of laag opgeleide vergunninghouders in staat om
maatschappelijk te participeren.
Toelichting: Zie hoofdstuk ‘Taal, participatie en werk’. De ambities liggen verder in de tijd.
Kwetsbare doelgroepen
Periode / percentage Ambitie
Ex-amv’s worden tijdig geïdentificeerd en er zijn procesafspraken
Toelichting: Zie hoofdstuk ‘Kwetsbare doelgroepen: (ex)-amv’s’

+/_
_

Status
+/_
+/_
_

Status
+/_
+/_
+/_

Status
+
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Bijlage 1: Verslag bijeenkomst Eritrese vergunninghouders
Almere, 5 januari 2018
Aanwezige deelnemers
• Zestien deelnemers van Eritrese afkomst, man/vrouw en diverse leeftijden. Twee deelnemers
zijn na 1 januari 2016 gehuisvest en vallen daarmee onder het nieuwe beleid. Alle deelnemers
volgen onderwijs of inburgering.
• Twee medewerkers van Destiny Foundation
• Tolk (vrijwilliger)
• Adel Abdo van vereniging Amana
• Mare van Gorp van gemeente Almere
Inzichten
We hebben een open gesprek gevoerd waarbij de ervaringen van de Eritrese deelnemers zijn besproken.
Belangrijkste vragen waren:
- Welke tip heb jij voor nieuwkomers in Almere?
- Wat zou je nieuwkomers van de stad willen laten zien?
- Waar heb jij zelf ondersteuning of kennis gemist?
- Waar ben jij goed in geholpen, wat moet zeker behouden worden bij het ondersteunen van
nieuwkomers in Almere?
Tips voor nieuwkomers:
- Neem contact op met vluchtelingenwerk
- Neem contact op met de klantmanager
- Informeer jezelf over huishouden, elektra, huur en andere praktische zaken
- Een zorgverzekering is verplicht in Nederland
- Oriënteer je goed op de onderwijsmogelijkheden en zoek hiervoor ondersteuning
- De stad laten zien
o Winkels, vooral winkels voor tweedehands spullen
o Vluchtelingenwerk, vanwege de praktische hulp
o De gemeente, klantmanager
o Welke scholen er zijn
o Politie
o Bibliotheek
Verbeterpunten t.a.v. de ondersteuning
- Meer informatie over inburgering, aansluitend op niveau van de cliënt zodat deze zelf kan kiezen.
Veel deelnemers hebben ervaren naar een ongeschikte aanbieder te zijn doorverwezen, en
kwamen daar zelf te laat achter. Zij geven aan dat zij inmiddels via via hebben begrepen dat er
grote niveauverschillen zijn tussen aanbieders. Een aantal deelnemers geeft aan van
Vluchtelingenwerk alleen de optie/ het advies gekregen te hebben de inburgering bij
Vluchtelingenwerk te volgen, zonder te weten dat bijvoorbeeld het ROC ook
inburgeringstrajecten aanbiedt.
- Behoefte aan één contactpersoon
De meeste deelnemers geven aan geen contactpersoon te hebben bij Vluchtelingenwerk. Hier is
behoefte aan. Zij ervaren dat zij vaak hetzelfde verhaal vertellen. Het is de deelnemers niet
duidelijk waarom de een wel en de ander geen direct contactpersoon heeft. Sommigen hebben
een contactpersoon omdat ze hiernaar hebben gevraagd.
- Juiste kennis bij contactpersonen van Vluchtelingenwerk, adequate ondersteuning en advisering
Iedere deelnemer heeft met verschillende medewerkers van Vluchtelingenwerk contact gehad.
Zij merken op dat medewerkers van Vluchtelingenwerk op verschillende manieren met de
vragen om gaan. Dit geeft onduidelijkheid. Contactpersonen zijn niet altijd op de hoogte,
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waardoor zij soms geen antwoord of een niet kloppend antwoord hebben gekregen op vragen.
Een voorbeeld is de combinatie van belastingen en de uitkering en de rechten en plichten die dit
met zich meebrengt. Een aantal deelnemers geeft aan kwijtscheldingen te zijn mis gelopen
omdat kennis hierover ontbrak. Ook is behoefte aan meer kennis over hoe een huurcontract
werkt, het betalen van de huur en het afsluiten van een (verplichte) zorgverzekering. Een
deelnemer geeft aan een periode onverzekerd te zijn geweest omdat niemand had verteld dat dit
een verplichting is.
Betere afstemming openingstijden Vluchtelingenwerk met andere activiteiten
Deelnemers geven aan door andere verplichtingen (inburgering, trajecten) geen tijd te hebben
op de momenten dat Vluchtelingenwerk open is voor het beantwoorden van vragen en het
bieden van ondersteuning. Vluchtelingenwerk is bijvoorbeeld niet in het weekend geopend.
Meer uitleggen en minder oplossen/ regelen
Deelnemers geven aan dat de behoefte aan informatie en advies t.a.v. wegwijs worden in het
systeem erg groot is. Zij stellen uiteenlopende vragen aan Vluchtelingenwerk, en merken daarbij
op dat veel wordt opgelost, maar niet wordt uitgelegd of mogelijkheid er is om mee te kijken
met wat er gebeurt. Daardoor hebben zij het gevoel onvoldoende zelfstandig te worden.
Behoefte aan een plan en ondersteuning bij het maken van dat plan
Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan een duidelijker plan voor de toekomst, en
ondersteuning daarbij. Dat betreft zowel de praktische zaken als andere gebieden, zoals het
vinden van werk, school en zorg. Een onderdeel daarvan zou moeten zijn het doen van
vrijwilligerswerk in de sector waar iemand uiteindelijk ook wil gaan werken, zodat de juiste
kennis van de taal en werkervaring wordt opgedaan. Deelnemers geven aan het gevoel te
hebben niet serieus genomen te worden als zij vrijwilligerswerk moeten doen in een werkveld
waar hun ambitie niet ligt. Zij voelen zich onbegrepen.
Contact in (informele) netwerken
Deelnemers geven aan veel bezig te zijn met praktische zaken, en mede daardoor weinig
Nederlandse mensen te ontmoeten. Vrijwilligerswerk dat is afgestemd op het interessegebied
kan hierbij helpen, omdat je dan Nederlandse mensen ontmoet met dezelfde interesse.
Deelnemers ervaren nu te weinig interactie met Nederlandse mensen. Behoefte aan meer
taalcoaches wordt door de deelnemers benoemd.
Meer duidelijkheid over de rol van de klantmanager, en beter contact met de klantmanager
Deelnemers geven aan niet goed te weten wat ze aan hun klantmanager hebben, en welke rol de
klantmanager precies heeft (formaliteiten, of ook de ondersteuning? Welke vragen kan ik aan
mijn klantmanager stellen?). Een groot deel van de deelnemers is voor 1 januari 2016 gehuisvest
en weet niet wie hun klantmanager is of geeft aan geen contact met hun klantmanager te
kunnen krijgen. Deelnemers geven aan behoefte te hebben aan een klantmanager, en vragen of
zij ook een klantmanager kunnen ‘aanvragen’. De twee deelnemers die na 1 januari 2016 zijn
gehuisvest in Almere: één geeft aan goed contact te hebben aan de klantmanager. De andere
volgt een traject bij de participatiefabriek. Zij geeft aan direct door de participatiefabriek te zijn
uitgenodigd, en niet te weten wie haar klantmanager is. Een aantal deelnemers geeft aan de
benadering van hun klantmanager als onvriendelijk te ervaren.

Vasthouden
- Taalcoaches
- VIP project Vluchtelingenwerk (voornamelijk vanwege het contact met interessante bedrijven)
- Vluchtelingenwerk, er zijn verbeterpunten maar de ondersteuning wordt als ‘onmisbaar’ ervaren
- De vrijheid van meningsuiting
- Ondersteuning gericht op de Eritrese gemeenschap (faciliteren van het netwerk en onderlinge
hulp aan elkaar)
- Deze focusgroep, zodat we belemmeringen kunnen delen
Overige inzichten
- Er zijn grote verschillen in de niveaus van inburgeringaanbieders
- Het is niet altijd duidelijk dat je inburgeringstermijn al in gaat op het AZC
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Deelnemers moeten lang wachten op uitslagen van inburgeringsexamens

Vervolg
- Vervolgoverleg: inzoomen op aangedragen thema’, eventueel Vluchtelingenwerk betrekken
- Inzichten worden gedeeld met betrokken partijen en meegenomen in de monitor van de
gemeente
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Bijlage 2: Verslag bijeenkomst focusgroep Syriërs
Almere, 1 december 2017
Er waren 20 deelnemers met een Syrische achtergrond aanwezig. De meeste deelnemers zijn
voor 2016 in Almere gehuisvest. De meerderheid is nog bezig met taal en inburgering. Ook
waren drie deelnemers bij een werkgever geplaatst met een leerwerktraject.
1. Als je terugblikt op de beginperiode in Almere met je huidige kennis van zaken, welke
informatie had je eerder willen weten?
Vergunninghouders hebben behoefte aan begeleiding bij het kiezen van de taalaanbieder van hun
inburgeringstraject. Vaak laten ze hun keuze bepalen door de ervaringen van andere vergunninghouders
en/of incentives die door de taalaanbieders worden aangeboden. Gaandeweg constateren ze dat het
traject niet voldoet aan hun verwachtingen. Dit kan te maken hebben met de manier van lesgeven, de
cognitieve capaciteiten of met de eenzijdigheid van leren van Nederlands zonder dat in de praktijk te
kunnen toepassen.
Vergunninghouders vinden dat ze relatief laat na hun huisvesting in Almere de rol van de gemeente en
de andere instantie in de stad echt door hebben. Dit terwijl de gemeente vanuit Werk en Inkomen i.v.m.
de huisvestiging, inrichting en het inkomen snel in beeld is bij de vergunninghouder. Kennelijk komt er
op de vergunninghouder veel af na huisvesting waardoor de rollen in de eerste maanden van alle
instanties waar hij/zij mee te maken heeft, niet geheel helder zijn.
De Belastingdienst en de toeslagen zijn ondoorgrondelijk voor vergunninghouders. Dit wordt voor hen
geregeld in het kader van maatschappelijke begeleiding, maar wat de nut en noodzaak zijn van de
procedures, zijn voor hen niet duidelijk.
Het voeren van een huishouden en de vaste lasten worden pas ervaren in de maanden na huisvesting.
De overgang van een AZC waar leefgeld wordt gegeven na een eigen huishouden is aanzienlijk. Het
belang van op tijd betalen van rekeningen wordt onderschat en men heeft niet door dat een aanmaning
anders is dan een rekening. Omgaan met post en brieven is voor een vergunninghouder niet
vanzelfsprekend.
De rol van de huisarts als portaal voor zorg en specialistisch medisch hulp is niet helder.
Hoe te studeren in Nederland? Met name het onderwijssysteem en welke financieringsmogelijkheden er
zijn.
Hoe een baan te vinden in Nederland? Vergunninghouders die willen en kunnen werken weten niet hoe
zijn aan betaald werk kunnen komen dat past bij hun achtergrond. De arbeidsmarkt in Nederland is
anders dan hun land van herkomst. Ook zijn de eisen en de kwalificaties anders.
Vergunninghouders ontvangen hun uitkering/inkomen op een bankrekening. Vaak hebben ze in hun
land van herkomst nooit te maken gehad met een bank, bankkosten en rentes.

2.

Als je terugblikt op de beginperiode in Almere met je huidige kennis van zaken, met
welke partij of instantie had je eerder in contact willen komen?

In contact komen met instanties in Almere blijft lastig. Taal- en culturele barrières kunnen hier een rol
spelen. De communicatie verloopt vaak middels brieven/e-mail en dat kan een reden.
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Vergunninghouders hebben behoefte aan uitleg over de zorgverzekeraars en hun aanbod. In eerste
instantie worden ze aangemeld via de collectieve zorgverzekering van de gemeente Almere. Ook is er
behoefte aan uitleg over het aanbod van nutsbedrijven. Wellicht ontwikkelen ze een bewuster
koopgedrag na huisvesting en bedenken ze zich over het aanbod dat ze kregen bij huisvesting.
Vergunning hebben zoals eerder is geschreven pas later na huisvesting door wat de rol is van de
gemeentelijke klantmanager en VWN.
3. Als je de mogelijkheid krijgt om een nieuw gehuisveste vergunninghouder in Almere te
begeleiden, met welke partij of instantie moet hij/zij volgens jou snel in aanraking
komen?
De klantmanager van de gemeente en VWN worden vaak genoemd. Dit is opmerkelijk omdat deze twee
instanties als eerste contact maken met de vergunninghouder. Ook worden de huisarts en psychologisch
hulpverleners genoemd.
4. Wat heb je zelf ondervonden/ontdekt/geleerd na je huisvesting in Almere wat je het
liefst van te voren had willen weten?
De rol van de gemeente Almere in het huisvestingstraject en wat de rechten en plichten zijn. Welke
taalaanbieders er zijn en welke onderwijsinstellingen er zijn. Duidelijk is dat de vergunninghouder bezig
is met het thema integratie en participatie in Nederland, maar geen zicht heeft op de mogelijkheden
daartoe. Ook wordt de interactie met Nederlanders genoemd. Dat wordt vaak gemist door
vergunninghouders. Ze blijven aangewezen op hun lotgenoten uit het land van herkomst en hebben het
gevoel dat ze daardoor niet echt verder kunnen in hun integratie. De weg vinden naar hulpverlening en
advies vinden ze lastig. Dit is uiteenlopend en kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de vraag naar
welke school in Almere kan ik mijn kind het beste sturen?
5. Wat had je al tijdens je verblijf in het AZC willen weten om je overgang naar Almere
beter te laten verlopen?
Kennismaken met de stad en met de bewoners. Waar zijn de goede scholen? Wie zijn mijn toekomstige
buren? Welke gemeentelijke faciliteiten zijn er in de wijk/stad? Hoe ziet het leven voor mij er uit in
Almere? Welke praktische zaken moet ik geregeld hebben voor huisvesting zoals Digid?
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Bijlage 3: Verslag van de bijeenkomst netwerk ‘Actief gezonder’
Almere, 16 januari 2018
Aanwezige deelnemers
• Gemeente Almere - Ankie Eleveld – Progammamanager ‘Van vluchteling tot Almeerder’
• Gemeente Almere - Henk Roelandschap- beleidsadviseur sport
• Vluchtelingenwerk Almere - Elsa Huric – Coördinator Almere
• GGD Flevoland - Miranda Valkhof – GGD – Projectleider
• JGZ Almere - Kim Bisschoff – verpleegkundig specialist- Icare
• JGZ Almere - Lilian van der Ven - jeugdarts + onderzoek bij AMC naar zorg bij vluchtelingen,
met gegeven van Flevoland: handig aansluiten
• Humanitas - Henriette van de Meij (ipv Nora Brouwer)
• VMCA - Bea Westdijk - wijkwerker en coördinator maatschappelijke begeleiding 16 wijkteams
• Zorggroep Almere - Koos Bartels- projectleider Kleurrijke zorg en arts bij I-Psy
• Kwintes - Hilleke Linthorst - kwartiermaker voor mensen met psychiatrische kwetsbaarheid
• VNG OTAV – Adriëtte Hoppenbrouwers- regiocoördinator Flevoland
Verslag
Netwerk ‘Actief gezonder’
Veel partijen dragen bij aan participatie en de integratie van de vergunninghouders. Om elkaar beter te
vinden is het netwerk ‘Actief gezonder’ in 2017 gestart. Medewerkers van GGD Flevoland, JGZ
Almere, Humanitas, VMCA, Zorggroep Almere, Kwintes, MEE, de Schoor, VluchtelingenWerk en het
COA komen vier keer per jaar bijeen. De gemeente heeft hierin, samen met de VNG (vanuit het
ondersteuningsteam asielzoekers en vluchtelingen (OTAV) gezondheid), een coördinerende /
verbindende rol. Het netwerk opereert vanuit de kracht van de vergunninghouder zelf, vanuit de
behoefte en niet vanuit het aanbod.
Op 16 januari 2018 zijn deze bijeenkomsten door de partners geëvalueerd aan de hand van drie vragen:
1. Welke inzichten heeft het opgeleverd?
2. Welke producten en resultaten heeft het opgeleverd?
3. Wat zijn nog uitdagingen?
Inzichten
Door het netwerk weten de medewerkers van verschillende organisaties elkaar beter te vinden. Zij
hebben een beter beeld van elkaars taken en meer informatie over elkaars werkveld. Daarbij zijn door
deze netwerkbijeenkomsten de medewerkers van de organisaties beter in staat om de vergunninghouders
(integraal) van betere (meer compleet) informatie, advies en ondersteuning te voorzien. De
medewerkers van de organisaties geven aan dat zij beter in staat zijn om de kwetsbare inwoners en
complexe gezinssituaties op tijd in beeld te krijgen en dat ze plezierig en belangrijk vinden om te kunnen
sparren met andere professionals. Het is nu ook beter mogelijk om preventief interventies te
ontwikkelen, omdat zij nu beter zicht hebben op welk aanbod er al in de stad is. Hiaten, maar vooral
ook kansen, zijn zo sneller zichtbaar. De medewerkers van de organisaties vinden het netwerk vooral van
belang voor die inwoners waar ze zich zorgen over maken, omdat bij hen de kans op gezondheids- en
participatieachterstanden veel groter zijn. Juist op het proces- en casusniveau kunnen de betrokken
netwerkpartners elkaar nu beter versterken. Dat komt de complexere casussen ten goede: waar
ondersteuning nodig is, maar mensen er niet zelf om vragen én het maken van echte
maatwerkoplossingen.
Producten /resultaten
De noodzaak om cultuursensitief te werken heeft onder andere geleid tot het organiseren van een
gezamenlijke bijeenkomst over Eritrea en Syrië. De presentaties over cultuur en geschiedenis van Syrië
en Eritrea door sprekers met deze achtergrond heeft de professionals, maar ook vrijwilligers, veel
inzichten en handvatten gegeven voor hun werk voor en met vergunninghouders. Ook zijn er afspraken
gemaakt over de overdracht van zorgdossiers vanuit het COA en de ex-AMV-ers in de stad. De
intentie is dat dit nog verder wordt geconcretiseerd in een convenant.
Een ander voordeel van de netwerkbijeenkomsten is het ‘single point of contactlist’ van de professionals
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deelnemende organisaties. Ook de kennis die het netwerk oplevert wordt verspreid in de eigen
organisatie (bijvoorbeeld over aanvragen voor het jeugdsportfonds).
De medewerkers van de organisaties geven aan meer zicht en inzicht te hebben op de diverse
beschermende factoren. Beschermende factoren 17 kunnen tegenwicht bieden aan risico’s waaraan
vergunninghouders worden blootgesteld. De aanwezigheid van beschermende factoren kan de negatieve
werking van risico factoren beperken.
Uitdaging:
Het leerpunt is dat medewerkers van organisaties eerder elkaar deelgenoot maken wanneer zij op zoek
zijn naar een aanpak of puzzel in een casus. Zo genereren ze sneller een passende oplossing of aanpak.
Eerder delen bevordert de innovatiekracht van professionals en organisaties: kunnen doen wat nodig is
en écht werkt. Bijkomend voordeel is dat er minder vaak sprake is van dubbelingen in aanbod in een
gezin. Dat biedt vervolgens ruimte aan het beter kunnen aansluiten op behoeften met nieuwe
noodzakelijke acties.
De deelnemers aan het netwerk zien de uitdaging om de kinderen (en hun ouders), maar ook oudere
vergunninghouders te bereiken. Ze willen nog meer zicht krijgen op onder andere de diverse
leeftijdscategorieën en hier de betrokken instanties van deze vergunninghouders bij betrekken.
Door het taalprobleem wordt het vinden en toeleiden (naar organisaties die ondersteuning kunnen
bieden) van risicogroepen als het allermoeilijkst benoemd.
Zelf vinden de deelnemers dat het netwerk baat zou hebben bij meer diversiteit in haar eigen gelederen
en willen ze onderzoeken hoe de medewerkers van kleine formele zorgorganisaties bij dit netwerk
kunnen worden betrokken.
Als randvoorwaarde benoemen de deelnemers het continueren van de procesregie vanuit de gemeente.

17

Volwassenen: jonge leeftijd, hogere opleiding, werk/inkomen/participatie, toegang tot onderwijs, stabiliteit, aanwezigheid
familie/partner/kinderen, sociaal netwerk/steun, verblijfszekerheid.
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Bijlage 4: Evaluatie samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland
Almere, 24 januari 2018
Vluchtelingenwerk Nederland hield een evaluatiebijeenkomst met vertegenwoordigers van Tractio,
COA, afdeling Werk & Inkomen, de Schoor, Kwintes, en de Odeonparkregisseur. In de bijeenkomst
blikten de deelnemers terug op 2017: wat vonden zij goed gaan in de samenwerking met elkaar en wat
kon er beter? Ook spraken ze uit waar ze in 2018 aandacht aan willen besteden. Het verslagprotocol is
kwalitatief geanalyseerd en is samen te vatten in figuur 1.
figuur 1 kwalitatieve tabel evaluatie samenwerking Vluchtelingenwerk Nederland
uitspraken over

ging goed 2017

jongeren niet zelfredzaam

kan beter 2017

wensen 2018

totaal
uitspraken















alle betrokkenen zelfde richting
jongeren aan het werk





koppeling door COA







onzelfstandig huisvesten







samenwerking met COA







samenwerking met VWN





afstemmen, kennis delen



gezinnen huisvesten
samenwerking met particulieren en
maatjes






vrijwilligerswerk voor doelgroep





maatschappelijke begeleiding



doelgroep kennen



samenwerking met VMCA
zelfredzaamheid doelgroep



























meer cultuursensitiviteit
aansluiting VWN op wensen doelgroep






huisvesting koppelen aan werk

taakstelling huisvesting














: zeer belangrijk (totaalkolom: meer dan 10 opmerkingen, andere kolommen: 8+)
 : belangrijk (totaalkolom: 8-9 opmerkingen, andere kolommen: 4-7 maal)
: enkele malen benoemd (totaalkolom: 5-7 opmerkingen, andere kolommen: 2 maal)
: ook genoemd (totaalkolom: 1-3 opmerkingen, andere kolommen 1 maal)
afkortingen: COA: centraal orgaan opvang asielzoekers; VWN: vluchtelingenwerk Nederland, VMCA: vrijwilligers
en mantelzorg centrale Almere.

Wat ging goed in 2017
Samenwerking met het COA
Zowel de afdeling Werk en Inkomen als Vluchtelingenwerk geven aan dat de samenwerking met het
COA soepel verloopt. De afdeling Werk en Inkomen komt bijvoorbeeld op het asielzoekerscentrum
Almere en houdt daar al informerende gesprekken over rechten en plichten en voorlichting over de
Nederlandse arbeidsmarkt en neemt daar PPS-V’s af. Daardoor hebben zij de doelgroep al in beeld
voordat ze in Almere gehuisvest worden.
Samenwerking met Vluchtelingenwerk
De afdeling Werk en Inkomen geeft aan dat de samenwerking met Vluchtelingenwerk sterk verbeterd is.
Wilde men aanvankelijk nog wel ‘langs elkaar heen’ werken, inmiddels weten de medewerkers elkaar
goed te vinden. Tractio en de Odeonparkregisseur geven aan dat zij waarderen dat Vluchtelingenwerk
heel helder aangeeft waar de verantwoordelijkheden beginnen en ophouden.
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Wat had beter gekund in 2017
Jongeren uit de doelgroep zijn niet zelfredzaam
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat jongeren uit de doelgroep nog niet zelfredzaam zijn wanneer
ze achttien worden. Wanneer ze voor de wet meerderjarig worden, houdt de begeleiding door Nidos en
Vitree op en worden ze geacht zelf hun leven op orde te krijgen. In de praktijk blijkt echter volgens hen
dat deze jonge volwassenen daar niet toe in staat zijn. Dit heeft volgens de betrokkenen verschillende
oorzaken: -de begeleiding door Nidos en Vitree bereidt de jongeren, zo stellen ze, onvoldoende voor op
zelfstandigheid door taken van hen over te nemen; –deze jonge volwassenen hebben geen ouders om op
terug te vallen; –door de vlucht en oorlog in hun thuisland hebben ze een ontwikkelingsachterstand; –de
Nederlandse cultuur is veel individualistischer dan de cultuur waar ze vandaan komen.
Jonge volwassenen naar werk begeleiden
Het is volgens betrokkenen moeilijk om jonge volwassenen naar werk te begeleiden omdat: –ze
onvoldoende Nederlands en Engels spreken; –het minimumloon voor achttienjarigen zo laag is, en
omdat –ze vanuit hun cultuur minder gewend zijn aan een competitieve arbeidsmarkt, en meer gewend
zijn om werk te regelen via kennissen of familie.
Huisvesten van gezinnen
Het duurt volgens betrokkenen lang om gezinsherenigers te huisvesten, waardoor zij vaak lang in het
asielzoekerscentrum moeten blijven terwijl ze al een verblijfsvergunning hebben. Betrokkenen stellen dat
de woningcorporaties niet goed meewerken, maar geven ook aan dat er maar weinig geschikte woningen
voor gezinnen beschikbaar zijn.
Wat ging goed én minder goed in 2017
Koppeling door COA
Asielzoekers met een verblijfsvergunning worden door het COA ‘gekoppeld’ aan de stad waar ze
gehuisvest worden. Daarbij poogt het COA vergunninghouders zo veel mogelijk te koppelen aan een
gemeente in een arbeidsregio waar ze al werk hebben, een opleiding volgen, of familieleden hebben
wonen. Doordat het grootste deel van de instroom in 2017 nareizigers in het kader van gezinshereniging
betrof, hoefde het COA minder mensen te koppelen. Daardoor konden zij sneller gehuisvest worden.
De kansen die de samenwerking met het asielzoekerscentrum Almere biedt, hadden volgens
betrokkenen echter meer benut kunnen worden. Slechts weinig vergunninghouders die aan Almere
gekoppeld worden, verblijven ook al in het asielzoekerscentrum Almere. De meeste komen uit andere
asielzoekerscentra, zoals in Hoogeveen. Het COA geeft aan hier weinig aan te kunnen doen.
Onzelfstandig huisvesten
Alleenstaande volwassen vergunninghouders worden in principe onzelfstandig gehuisvest, dat wil zeggen
met een eigen kamer, maar met gedeelde faciliteiten als een keuken. Onzelfstandig gehuisveste
vergunninghouders krijgen woonbegeleiding door Kwintes. Volgens Kwintes zijn de relaties met
omwonenden verbeterd en loopt de begeleiding goed voor degenen die weten dat hun gezin op termijn
naar Nederland kan komen.
Het gaat echter minder goed met degenen die geen vooruitzicht op gezinshereniging hebben. Volgens de
medewerker zijn zij ontevreden, ontwikkelen ze psychische problemen en verliezen ze de motivatie om
werk te zoeken. Vaak hebben asielzoekers volgens haar ook onrealistische verwachtingen van het leven
in Nederland en kunnen ze daarom niet dankbaar zijn voor hetgeen ze krijgen.
Wensen voor 2018
Langere begeleiding voor jongeren die achttien worden
Volgens betrokkenen hebben alleenstaande minderjarigen uit de doelgroep die achttien worden langer
begeleiding nodig om daadwerkelijk als volwassene te kunnen leven. Zo zou deze groep volgens hen
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beter Nederlands kunnen leren via het Taalcentrum dan via de inburgeringscursus, en zou de doelgroep
voor woonbegeleiding uitgebreid moeten worden naar achttien tot en met 21-jarigen.
Duidelijke focus van gemeentebeleid
Niet alle organisaties, en particulieren en maatjes die zich met de doelgroep bezighouden, hebben
duidelijk wat de focus is van het gemeentebeleid. Daardoor krijgt de doelgroep wel eens adviezen die
daar strijdig mee zijn, zoals dat ze eerst zouden moeten inburgeren en pas daarna werk zoeken. Het
scherp houden van de focus zou volgens betrokkenen kunnen met een jaarlijkse ‘update’ bijeenkomst of
door medewerkers van de gemeente op de werkvloer van de organisatie.
Kennis delen en afstemmen
Betrokkenen maakten enkele afspraken om kennis beter te delen met elkaar en met andere betrokkenen,
zoals het netwerk gezondheidsbevordering.
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Bijlage 5: Ervaringen van vergunninghouders bij Inspiratie Inc.
Inspiratie Inc. heeft zelf 35 enquêtes onder de doelgroep ingezameld. Nadat een enquêteur van Almere
Marktonderzoek Advies op locatie bij Inspiratie Inc. vier vergunninghouders had geïnterviewd, hebben
de medewerkers van Inspiratie Inc. op eigen initiatief ongeveer honderd mensen uitgenodigd, op twee
verschillende tijdstippen, om de enquête in te vullen. Drieënveertig mensen zijn op de uitnodiging
ingegaan en 35 mensen voldeden aan de criteria. Naast het invullen van de enquête was bij deze
respondenten de behoefte aan een open gesprek om hun zorgen en frustraties te bespreken. Een
beknopt verslag van dit gesprek 18:
Taakstelling huisvesting
Enkele vergunninghouders geven aan niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de tijdelijke huisvesting.
Ze vinden dat er te veel mensen in een huis worden geplaatst en ze ervaren overlast van hun
medebewoners. Een derde van de vergunninghouders zegt dat de verhuurder aanmaningen stuurt,
terwijl de gemeente de huur direct overmaakt.
Taal, participatie en werk
Een derde van de aanwezige vergunninghouders vindt dat het advies over de kwaliteit van de
taalaanbieders niet toereikend is. Een kwart is ontevreden over de taalcursus die door verschillende
aanbieders wordt aangeboden. Iets minder dan de helft van de aanwezige vergunninghouders geeft aan
geen hulp te hebben gekregen om snel van taalaanbieder te kunnen wisselen. Een kwart geeft aan dat
sommige vergunninghouders wel de reiskosten naar Amsterdam vergoed krijgen en anderen weer niet.
Dit wordt als oneerlijk ervaren.
Enkele aanwezige vergunninghouders geven aan problemen te hebben met belastingdienst, met name
met het terugbetalen van toeslagen. Ze geven aan dat Vluchtelingenwerk en gemeente Almere niet mee
helpen om de problemen met de belastingdienst op te lossen en er wordt ook niet doorverwezen.
Een kwart van de aanwezige vergunninghouders ervaart dat de medewerkers van de Sociale Dienst hen
niet mee helpt om uitkeringsaanvraag in te dienen. Bovendien vinden ze (ook een kwart) het onterecht
dat klantmanagers hen terecht wijst als ze een paar minuten te laat zijn, terwijl de vergunninghouders
soms heel lang moeten wachten tot dat de afspraak begint. De helft van de aanwezige
vergunninghouders ervaart geen vrije keuze met betrekking tot de participatie trajecten. Volgens hen
dringt de klantmanager trajecten op en gaat voorbij aan ervaring en trajecten van eigen keuze. Daarbij
vinden enkele vergunninghouders dat de klantmanagers onduidelijke afspraken maken per telefoon of
e-mail. Enkele vergunninghouders hebben meegemaakt dat de gastvrouwen bij de balies van het
stadhuis hen wegstuurden, omdat ze geen afspraak hadden. Er werd niet doorverwezen naar het
spreekuur.
Iets minder dan de helft van de aanwezige vergunninghouders is ontevreden over het schooladvies voor
hun kinderen. Ze vinden deze te laag en niet afgestemd op het niveau van ouders in land van herkomst.
Toeleiding naar onderwijs
Enkele vergunninghouders vinden dat er geen passende toeleiding en leerbaarheidstest is voor mensen
die niet kunnen lezen en schrijven.
Gezondheid
Iets minder dan de helft van de aanwezige vergunninghouders ervaart dat de hulp bij PTSS, depressie of
andere psychische klachten lang duurt, van twintig weken tot twee jaar. Een derde vindt dat, omdat er
geen vertaling bij de huisarts is, de geboden medische zorg onvoldoende is.
Iets meer dan de helft van de vergunninghouders vindt dat er onvoldoende begrijp is voor ernstige
medische problematiek. Dit speelt volgens hen met name bij de klantmanagers van gemeente.
18

Waarnemingen van vier of minder zijn niet opgenomen in het verslag
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Enkelen geven ook aan dat er te weinig hulp is bij huiselijk geweld.
Een kwart van de vergunninghouders vindt het zorgelijk dat kinderen worden ingezet als vertalers door
ouders bij instanties. Hierdoor missen zij school, waardoor leerplicht wordt ingeschakeld maar er wordt
geen hulp geboden aan de ouders.
Ook vindt een kwart van de vergunninghouders het jammer dat er geen transculturele hulp wordt
aangeboden, waardoor de diagnose en hulpverlening niet cultuur-sensitief is.
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Bijlage 6: Vragenlijst enquête
INTRO
Hallo, mag ik u enkele vragen stellen? Wij doen in opdracht van de gemeente Almere een onderzoek
naar vluchtelingen met een verblijfsvergunning die recent in Almere zijn komen wonen. De gemeente
Almere wil graag weten wat u dagelijks doet, of u uw weg weet te vinden in Almere en hoe u
deelneemt aan de Almeerse samenleving. (Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer10 minuten).
Selectie 1: Toon vragenlijst: Heeft u deze vragenlijst onlangs al eerder gehad?
e

ja  einde [_________________] nee - 2 selectie:
Selectie 2: In welk jaar bent u in Almere komen wonen? Niet in het asielzoekerscentrum, maar in de
stad Almere.
2015 of eerder  einde [___________________] 2016 of later - laat vragenlijst invullen.

Hartelijk dank dat u wilt deelnemen. Uw antwoorden zijn geheel anoniem: niemand komt te weten wat
u heeft geantwoord, ook de gemeente niet. Als u iets niet begrijpt, vraag het dan de medewerker.
Welke activiteiten doet u dagelijks?
1. Volgt u een inburgeringscursus? Zet een
1: Nee
week

Oom het juiste antwoord.

2: Ja, 9 uur per week of minder

3: Ja tussen de 9 -15 uur per

2. Doet u de volgende activiteiten? Indien ja: hoe vaak per week? Zet een

X bij het juiste

antwoord.
Nee

ja, minder
dan 1 dag
per week

ja, 1 dag
per week of
vaker

weet niet

1. alleen sporten (zonder anderen)
2. sporten bij club of vereniging (met
anderen)
3. taallessen volgen
4. cursus of training volgen
5. opleiding volgen
6. vrijwilligerswerk: dit is werk voor een
vereniging of organisatie waarvoor u niet
wordt betaald
7. creatieve of culturele activiteiten in
groepsverband (dus met anderen)
(bijvoorbeeld orkest, schildercursus,
bridgen)
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3. Heeft u betaald werk? Zet een
1:Nee

Oom het juiste antwoord.

2: Ja, 12 uur per week of minder

3: Ja tussen de 12 en 32 uur per week

4: Ja, 33 uur of meer per week.
4. Heeft u contact met Nederlandse mensen? We bedoelen geen hulpverleners, medewerkers van
instanties, of personeel in winkels of horeca. We bedoelen wel: collega’s, buren of kennissen. Zet een

Oom het juiste antwoord.
1: Nee

2:Ja, soms

3: Ja, vaak

Gezondheid
5. Voelt u zich in het algemeen gelukkig? Geef aan hoe u zich in het algemeen voelt, dus niet hoe
u zich nu op dit moment voelt. Zet een
1: Heel gelukkig

2:gelukkig

Oom het juiste antwoord.

3:soms wel en soms niet gelukkig 4:ongelukkig

6. Hoe is over het algemeen uw gezondheid? Zet een
1:Zeer goed

2:goed

5:heel ongelukkig

Oom het juiste antwoord.

3:gaat wel / redelijk

4:slecht

5:zeer slecht

Zorg en informatie
7. Bent u bekend met de volgende instanties? Zet een

X bij het juiste antwoord.

Ja, al
contact
mee gehad

Ja, maar
nog geen
contact
mee gehad

Alleen van
gehoord

Nee

1.uw huisarts
2.het wijkteam
3.afdeling Werk & Inkomen van gemeente
Almere (sociale dienst)
8. Weet u hoe u deskundige hulp kunt krijgen als …… Zet een
Ja, zeker

X bij het juiste antwoord.
Ja, ik denk van
wel

Nee

1. u een probleem met uw gezondheid heeft?
2. u schulden heeft?
3. u eenzaam bent?
4. u somber of angstig bent?
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9. Zou u graag meer informatie willen hebben over de volgende zaken? Graag bij elke vraag een
antwoord. Zet een

X bij het juiste antwoord.
Ja

Nee

1. Hulp bij opvoeden
2. Waar ik leuke dingen kan doen in Almere
3. Waar ik vrijwilligerswerk kan doen in Almere
4. Hoe ik werk kan vinden
5. Waar ik kan sporten
6. Hulp bij gezinshereniging
7. Hulp bij formulieren bv aanvragen van toeslagen of
voorzieningen
8. Een opleiding of cursus volgen
Achtergrond
10. Bent u een man of een vrouw? Zet een

Oom het juiste antwoord.

1: man

2: vrouw

11. In welk jaar bent u geboren? [__[__[__[__]
12. Hoe is uw huishouden samengesteld? Zet een
1: alleenstaand

2:eenoudergezin

Oom het juiste antwoord.

3:paar zonder kind(eren)

4:ik woon thuis bij mijn ouders/verzorgers

5: paar met kind(eren) 6:anders

13.In welk deel van Almere woont u? Zet een

Oom het juiste antwoord.

1: Almere Haven
5:Almere Stad Oost

2:Almere Poort

3: Almere Stad West

4:Almere Stad Centrum

6: Tussen de Vaarten 7: Almere Buiten

14. In welk land bent u geboren? Zet een

Oom het juiste antwoord.

1:Syrië 2: Irak 3:Iran 4:Ethiopië 5:Eritrea 6:Een ander land namelijk: [______________________]
Einde Dit is het einde van de vragenlijst. Hartelijk dank voor uw medewerking!
Datum:

/

/2018

Locatie:
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Bijlage 7: Menukaart modules maatschappelijke begeleiding
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Bijlage 8: Gezondheidsprofiel GGD
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