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1. Inleiding 
 

Binnen de gemeente Ridderkerk zijn er veel mensen en organisaties die zich inzetten voor een goede 

opvang van vergunninghouders, formeel erkende vluchtelingen met een (tijdelijke) 

verblijfsvergunning.  Het is een hele uitdaging om een grote groep mensen op te vangen en goed te 

laten integreren binnen de samenleving. Daarbij zijn er ook zorgen bij de eigen inwoners als het gaat 

om de veiligheid, de leefbaarheid, de arbeidsmarkt en de (sociale) woningmarkt. We staan dus voor 

een grote uitdaging om de opvang en integratie te organiseren en daarbij ook zorgen weg te nemen.  

 

Doelstelling gemeente Ridderkerk: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Dit werkplan heeft tot doel inzicht te geven in de huidige situatie en doelstellingen voor wat betreft 

de opvang en begeleiding van vergunninghouders binnen de gemeente Ridderkerk, voor de periode 

2016-2017.  De focus ligt hierbij op een integrale aanpak rond integratie en participatie waarbij een 

duidelijk beeld wordt geschetst van belangrijke pijlers zoals Wonen, Werken, Onderwijs, Welzijn en 

Gezondheid.  

De realisatie van de doelstelling vereist een inzet, afstemming en samenwerking op vele gebieden en 

tussen diverse partijen. Om inzichtelijk te maken hoe dit bereikt wordt en wat daarbij nog nodig is, 

heeft de gemeente Ridderkerk opdracht gegeven tot het opstellen van een integraal werkplan 

omtrent de integratie en participatie van vergunninghouders in Ridderkerk.  

 

 

 

2. Kaders 
 

Voor het uitwerken van het werkplan is uiteraard gebruik gemaakt van het reeds vastgestelde beleid. 

De opgestelde beleidsplannen, nota’s en vastgestelde raadstukken betreffende de opvang en 

integratie van vergunninghouders binnen de gemeente Ridderkerk vormen dan ook de input.  

Dat maakt dat in het werkplan geen uitgebreide toelichting zal worden gegeven over achtergronden, 

cijfers en samenwerkingsverbanden zoals reeds zijn toegelicht in eerder vastgesteld beleid. 

Uitgangspunt is om een helder beeld te scheppen van de huidige situatie tot en met 2017 en waarbij 

de aandachtspunten of knelpunten inzichtelijk zijn gemaakt voor wat betreft de integratie en 

participatie van vergunninghouders binnen de gemeente Ridderkerk.  

 

 

 

 

 

“De gemeente Ridderkerk wil naar vermogen bijdragen aan de 

opvang en integratie van vergunninghouders, rekening houdend 

met de zorgen van inwoners en passend bij de lokale 

mogelijkheden”.   
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Aanwezige beleidsstukken 

-Collegeprogramma 2014-2018, d.d. juni 2014 

-College Ridderkerk Halverwege, d.d. mei 2016 

-Raadbesluit Tijdelijke huisvesting vergunninghouders, d.d. 30 juni 2016  

 

Uitgangspunten aanpak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Integrale aanpak 

De opvang van vergunninghouders beperkt zich niet alleen tot het faciliteren van huisvesting, maar 

vraagt ook om een effectieve maatschappelijke opvang, goede onderwijsvoorzieningen en 

bijvoorbeeld begeleiding bij toetreding tot de arbeidsmarkt. Succesvolle opvang en integratie vereist 

dus een goede samenwerking tussen alle aandachtsgebieden.   

 

 Samen met maatschappelijke partners  

Bij de integratie en participatie van vergunninghouders zijn veel partijen betrokken. Iedere 

organisatie vervult daarbij een eigen rol, maar staat weer in verbinding door middel van acties van de 

andere samenwerkingspartners. Als organisaties goed met elkaar verbonden zijn, is er veel succes te 

boeken.  Dan gaat het echt om meedoen in de samenleving, het bij elkaar brengen van verschillende 

groepen mensen en sociale veerkracht. De gemeente Ridderkerk stimuleert en faciliteert 

verbindingen tussen de vergunninghouders, de lokale bevolking en lokale ondernemers. Dit 

voorkomt het idee van twee kampen. Het begint met het stimuleren en faciliteren van contacten via 

laagdrempelige activiteiten als sport, cultuur, koken, (taal)onderwijs, wederzijdse hulp en lokale 

evenementen. Immers: onbekend maakt onbemind. 

 

 Voldoende draagvlak 

Ervaring heeft geleerd dat er onder burgers veel betrokkenheid leeft, maar ook de nodige 

bezorgdheid.  Het is en blijft daarom belangrijk inwoners te betrekken bij de plannen en activiteiten 

rondom de opvang en integratie van vergunninghouders binnen de gemeente Ridderkerk.  

Daarbij inwoners ook de ruimte geven voor het inbrengen van ideeën en te laten participeren waar 

mogelijk. Vooral de inzet van vele vrijwilligers bij de integratie van deze nieuwe inwoners is van groot 

belang.  

 

 Kansrijk en innovatief 

De opvang van een grotere groep nieuwe inwoners, vraagt soms op onderdelen om een andere 

aanpak. Naast knelpunten ontstaan er ook kansen . Het is van groot belang deze kansen te 

herkennen, te benutten en knelpunten aan te pakken.  

 

 

 

Creëer draagvlak, zorg voor goede verbinding en 

communicatie en doe het samen. 
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 Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden  

Bij de integratie en participatie van vergunninghouders zijn veel partijen betrokken. Om de processen 

zo goed mogelijk te laten verlopen is samenwerking noodzakelijk. Voor alle organisaties moet het 

duidelijk zijn wat hun rol hierbij is en welke verantwoordelijkheden daar bij horen.  

Hierover dienen duidelijke afspraken te zijn gemaakt. 

 

 

 

 

3. Opgave gemeente Ridderkerk 
 
Elk half jaar wordt bekend gemaakt hoeveel vergunninghouders in Nederland moeten worden 
gehuisvest. Het aantal wordt, naar rato van het aantal inwoners, verdeeld over de gemeenten. 
Een gemeente is op grond van de Huisvestingswet 2014 verplicht deze opgelegde taakstelling te 
realiseren. In 2015 was er een verdubbeling van de taakstelling ten opzichte van het jaar 2014. Deze 
verhoging loopt door in 2016. Dit vraagt om een aanpassing van de huidige structuur van opvang en 
begeleiding. Hoe het verloop de komende jaren zal zijn is afhankelijk van de politieke situatie in en 
buiten Europa. 
 
Huidige stand van zaken 
De taakstelling voor de gemeente Ridderkerk voor het eerste halfjaar 2016 is 54 personen en voor 
het tweede halfjaar 62. Daarnaast is er een achterstand van 11 uit 2015. Samen maakt dit totaal 127 
mensen die binnen de gemeente Ridderkerk gehuisvest moeten worden. 
Tot en met 8 augustus zijn er 82 personen gehuisvest.  
Met de komst van de extra huisvestingscapaciteit is de verwachting dat de taakstelling dit jaar wordt 
behaald.   
 

 

 

4. Pijlers integratie en participatie vergunninghouders  
 

Voor wat betreft de integratie en participatie van vergunningshouders binnen de gemeente 

Ridderkerk, is er een aantal belangrijke pijlers te benoemen. Binnen deze sociaal- maatschappelijke 

pijlers wordt er door professionals en vrijwilligers elke dag hard gewerkt om mensen met een 

vergunning status zo effectief mogelijk te laten mee doen in de Ridderkerkse samenleving.    

 

Pijlers: 

1. Huisvesting  

2.  Maatschappelijke begeleiding  

3. Onderwijs  

4. Inkomen en Participatie 

5. Welzijn en Gezondheid    

 

Hieronder worden de huidige situatie en aanpak, de doelstelling, de nog te verwezenlijken zaken en 

mogelijke knelpunten geschetst van elke pijler.   
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4.1 Huisvesting  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doel 
Zorgdragen voor een zo goed mogelijke opvang en huisvesting van vergunninghouders waarbij 
tevens aandacht en zorg is voor de huidige buurtbewoners.  
 
 
Aanpak en huidige situatie  
Toewijzingsprocedure 
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) wijst een kandidaat (of kandidaten) toe aan de 
gemeente. De gemeente regelt vervolgens in samenwerking met de woningcorporatie de 
huisvesting.  Het COA heeft na vergunningverlening twee weken de tijd om informatie over de 
vergunninghouder te verzamelen en de koppeling aan de gemeente tot stand te brengen. Daarna 
heeft de gemeente 10 weken de tijd om de huisvesting te regelen en twee weken om de verhuizing 
te laten plaatsvinden. De totale doorlooptijd is dus 14 weken.  
 
 
 
 Fasen huisvesting vergunninghouder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase 2 

Gemeente regelt woonruimte   

duur: 10 weken  

 

 

 

 

Fase 3 

De verhuizing   

duur: 2 weken  

 

 

 

 

Fase 1 

Koppeling vergunninghouder-gemeente   

duur: 2 weken  

 

 

 

 

Huisvesting als eerste behoefte zorgt voor een goede 

basis, rust en veiligheid.   
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Procesbeschrijving huisvesting vergunninghouders  

Activiteit  Uitvoerende 

organisatie 

Omschrijving 

Koppeling  Woningbouw-

vereniging 

De woningbouwvereniging informeert de BAR-organisatie dat 

zij een woning hebben voor een vergunninghouder. 

Het Vergunninghoudersnummer en het toekomstige adres 

wordt hierbij bekend gemaakt aan de BAR-organisatie. 

Opstellen  

huurcontract  

Woningbouw-

vereniging 

 

Opstellen  

uitnodigings-

brief  

Woningbouw-

vereniging 

Uitnodigingsbrief aan vergunninghouder om de betreffende 

woning te bezoeken. 

Dossier 

bijwerken  

Begeleider 

Vluchtenlingen

Werk  

Het dossier van de vergunninghouder wordt bijgewerkt met de 

kopie van het huurcontract en de eerste huurnota van de 

woning. 

Bezoek woning  Begeleider  

Vluchtenlingen

Werk  

De begeleider van VluchtelingenWerk bezoekt samen met de 

vergunninghouder en zijn/haar tolk de toegewezen woning. 

De woning wordt gecheckt op geschiktheid en meterstanden 

worden opgenomen. 

 

Tekenen 

huurcontract  

Woningbouw-

vereniging 

Als alles in orde is bevonden tekent de vergunninghouder het 

huurcontract met de woningbouwvereniging. 

Inschrijven 

gemeente  

Uitvoering 

huisvesting 

vergunning-

houders 

De vergunninghouder wordt ingeschreven in de gemeente. 

Hierbij begeleid door de begeleider van VluchtelingenWerk en 

zijn/haar tolk. 

Versturen 

kopie 

huurcontract  

Woningbouw-

vereniging 

De woningbouwvereniging stuurt een kopie van het 

huurcontract naar het COA. 

Aanvraag 

uitkering  

Begeleider  

Vluchtelingen

Werk 

De vergunninghouder vraagt een uitkering aan om te voorzien 

in zijn eerste levensbehoeften. Hij/zij wordt hierbij beleidt 

door de tolk. 

Aanvraag 

huurtoeslag  

COA Aanvragen van huurtoeslag voor de gehuurde woning door het 

COA. 

Aanvraag 

Bijzondere 

Bijstand  

Klantmanager 

Inkomen 

De vergunninghouder vraagt Bijzondere Bijstand aan om de 

toegewezen woning in te kunnen richten. 

Uitschrijving 

AZC  

Uitvoering 

huisvesting 

vergunning-

houders 

De vergunninghouder neemt het B12 formulier, het 

uitschrijvingsformulier van het COA mee.  
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Huisvesting en opvangcapaciteit 
De huisvesting van vergunninghouders binnen de gemeente Ridderkerk is voornamelijk 
ondergebracht bij Stichting Woonvisie.  In de periode van 1 januari 2016 tot en met 8 augustus 2016 
hebben zij 48 woningen beschikbaar gesteld voor de plaatsing van 82 vergunninghouders.     
De opvang van vergunninghouders in de gemeente Ridderkerk is niet nieuw. Al jaren worden mensen 
opgevangen en gehuisvest in Ridderkerk. Wat de situatie wel anders maakt in vergelijking met de 
voorafgaande jaren, is de toename van het aantal mensen dat naar onze gemeente komt.   
Voor de korte termijn ligt daarom de nadruk op de uitbreiding van de opvangcapaciteit.  In het kader 
van een sluitende aanpak werden de huisvestingsmogelijkheden van vergunninghouders uitgebreid.  
De gemeenteraad heeft op 30 juni 2016 besloten een tweetal locaties (Windmolen en Prunuslaan) 
aan te wijzen als alternatieve huisvesting voor vergunninghouders. Met de uitbreiding van deze 
locaties zal zeker kunnen worden voldaan aan de taakstelling tot huisvesting van het eerder 
genoemde aantal mensen.  
Bij het realiseren van deze extra huisvesting zal bekeken moeten worden, aan hoeveel extra 
woningen er de behoefte bestaat. 
 
 
Extra begeleiding locatie Windmolen en Prunuslaan 
Voor de locatie Windmolen en Prunuslaan is nagedacht over het belang van het instellen van een 
begeleidingsteam. Dit team zou kunnen bestaan uit een vertegenwoordiger van Woonvisie, 
VluchtelingenWerk en de gemeente. Woonvisie heeft al aangegeven een signalerende rol te willen 
vervullen.  
Het begeleidingsteam kan voor de direct omwonenden fungeren als centraal punt voor vragen en 
problemen.    
 
 
Acties (wat moeten we nog doen) 

 Uitbreiding van de opvangcapaciteit   

 Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten een tweetal locaties aan te wijzen als 
alternatieve huisvesting voor vergunninghouders.  

 Opzetten begeleidingsteam voor de 2 nieuwe locaties.   

 

Aandachtspunten 

 Zorgdragen voor een goede informatievoorziening naar betreffende buurtbewoners.  

 Borgen van goede contacten met buurtbewoners.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Maatschappelijke begeleiding  



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel  

Een aanpak voor de begeleiding van vergunninghouders die resulteert in een daadwerkelijke 
integratie en participatie binnen de samenleving.   
Door middel van afstemming en samenwerking van gemeente met maatschappelijke – en/of 

vrijwilligersorganisaties wordt hieraan op een praktische en concrete manier vorm gegeven.  

 

Aanpak en huidige situatie 

Het uitgangspunt is dat vergunninghouders zo snel mogelijk in staat worden gesteld om zelfredzaam 
te zijn en daarmee actief te kunnen deelnemen aan onze maatschappij.  Om dat te verwezenlijken is 
de maatschappelijke begeleiding van groot belang. Van de vergunninghouder wordt verwacht dat hij 
of zij actief werkt aan een zelfstandige positie in de samenleving en daarmee een invulling kan geven 
aan het burgerschap.  
De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. De 
middelen die hiervoor al aan de gemeenten door het Rijk ter beschikking werden gesteld, worden 
verhoogd van € 1.000,-- naar € 2.370,-- per vergunninghouder voor 2016 en 2017.  
Voorwaarde is wel dat het Plan van Aanpak Participatieverklaring voor 1 september 2016 door het 
COA is ontvangen (zie ook kopje Participatieverklaring).  
 
 
VluchtelingenWerk 

Binnen de gemeente Ridderkerk zijn er diverse maatschappelijke organisaties actief, waaronder 

Stichting VluchtelingenWerk Zuid-West Nederland. Zij begeleiden mensen bij het wegwijs maken 

binnen de Ridderkerkse samenleving en verzorgen grotendeels de maatschappelijke begeleiding. De 

gemeente Ridderkerk onderhoudt nauwe contacten over de invulling van deze maatschappelijke 

begeleiding. VluchtenlingenWerk heeft, net als bij andere gesubsidieerde organisaties, een 

accounthouder binnen de gemeente waardoor de lijnen kort zijn en vragen en onduidelijkheden snel 

kunnen worden besproken.  

De gemeente verstrekt subsidie aan stichting VluchtelingenWerk voor het uitvoeren van: 

 De basisdienstverlening die bestaat uit het verzorgen van een spreekpunt/infopunt voor 
alle vluchtelingen binnen de gemeente, sociaal juridische begeleiding, gezinshereniging 
en belangenbehartiging.  

 De maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders die zich op grond van de 
huisvestingstaak binnen de gemeente vestigen.     

 Job- en taalcoachtrajecten.  
 
 
 
 
Samengevat bevat de maatschappelijke begeleiding (in ieder geval) de volgende onderdelen: 

 Praktische hulp: ondersteuning en coaching bij het regelwerk ten aanzien van wonen, zorg, 
werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en overige basisvoorzieningen en kennismaking 

Wegwijs maken binnen een nieuwe leefomgeving is de 

weg naar zelfredzaamheid. 
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met de lokale samenleving (bijvoorbeeld hulp bij inschrijvingen, aanvraag uitkering, openen 
bankrekening en betalen rekeningen, huur, verzekeringen, algemene levensbehoeften en 
praktische bewegwijzering in de buurt; weten waar gemeentehuis en politiebureau zich 
bevinden).  

 Hulp bij start inburgering: informatie over het inburgeringstraject, praktische hulp bij het 
inschrijven voor een inburgeringscursus.  

 Stimuleren van participatie en integratie: begeleiding en coaching ten behoeve van een 
actieve en positieve inzet van de vergunninghouder om in de Nederlandse samenleving te 
kunnen participeren en kennismaking met lokale (maatschappelijke) organisaties, zoals 
buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, bibliotheek, verenigingen, clubs en 
welzijnsorganisaties. 

 
 
 
Platform Begeleiding Vergunninghouders  
Om de grotere groep vergunninghouders die later dit jaar aan zal komen in Ridderkerk, op te vangen 
en te begeleiden zijn meer vrijwilligers en activiteiten nodig.  
Teneinde de kracht van vrijwilligers die zich in willen zetten voor deze grotere groep 
vergunninghouders te bundelen, hebben een aantal maatschappelijke organisaties en kerken het 
initiatief genomen voor het organiseren van een eerste bijeenkomst op 12 mei 2016. Ook de 
gemeente Ridderkerk is hier actief bij betrokken, maar heeft hierin geen leidende rol. Dit ligt bij de 
andere organisaties.  
Tijdens deze eerste bijeenkomst is vastgesteld dat een zo breed mogelijk platform wenselijk is. Doel 

van het op te richten platform is:  het verwezenlijken van een effectieve en efficiënte samenwerking 

rondom de integratie en participatie van vergunninghouders.   

 
Daarnaast is het creëren van draagvlak onder burgers van belang. Diverse activiteiten kunnen daar 
aan bijdragen, zoals:  

- het organiseren van etentjes in de wijk; koken/eten brengt mensen bij elkaar 
- het organiseren van kinderactiviteiten tijdens de schoolvakanties 
- het opzetten van buddy-projecten’ 
- het organiseren van sociaal-culturele activiteiten 

 
 

Acties (wat moeten we nog doen) 

 Maatschappelijke begeleiding wordt verder uitgebreid: er wordt een traject opgezet waarbij 

naast de inburgerings(taal)cursus, ook het wegwijs maken binnen de lokale samenleving en 

coaching deel van gaan uitmaken. 

 

Aandachtspunten 

 (blijven) Zorgdragen voor een goede samenwerking met diverse maatschappelijke 

organisaties. 

 (blijven) Zorgen voor voldoende draagvlak binnen de samenleving (burgers actief blijven 

betrekken).  

 Beschikbaarheid van voldoende participatiemogelijkheden en vrijwilligers.  

 

 

 

4.3 Onderwijs  
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Doel 

Vergunninghouders leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal om daarmee volwaardig mee te 

kunnen doen in onze samenleving.  

 

Aanpak en huidige situatie 

Kinderen van vergunninghouders hebben recht op onderwijs en kunnen binnen de gemeente 

Ridderkerk naar school. Daarnaast is het leren van de Nederlandse taal voor zowel kinderen als 

volwassenen een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen integreren en participeren binnen de 

samenleving, vandaar dat hiermee zo snel mogelijk moet worden begonnen.  

De gemeente probeert hierin zo goed mogelijk te faciliteren en biedt naast het reguliere onderwijs, 

taalles en cursussen aan voor volwassenen.  
 

 
Taalonderwijs tot 18 jaar 
Schakelklas 
Kinderen die Nederlandse taal niet beheersen gaan naar Schakelklassen. Dit zijn taalklassen die 
worden gefinancierd vanuit het Rijk en waarbij de gemeente een coördinerende rol heeft.  
Voor Ridderkerk geldt dat de coördinatie van de schakelklassen evenals voor Barendrecht en 
Albrandswaard in handen is van mevrouw N. Wols-Hoornweg (directeur van openbare basisschool de 
Draaimolen in Barendrecht). Er draait al een aantal jaren een schakelklas op SBO De Burcht. De 
planning is om na de vakantie er een te openen in CBS De Piramide, locatie Centrum. De schakelklas 
op de Burcht verdwijnt dan. Gelet op het aantal kinderen en op de toekenning van de vergoeding 
door het Rijk komt er één schakelklas. Voorwaarde is minimaal 4 kinderen per schakelklas om voor 
een vergoeding van het Rijk in aanmerking te komen. 
Het onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de schakelklas en het aanvragen van 
de vergoeding door het Rijk. 
Begin 2016 stonden er 19 kinderen inschreven in een schakelklas.  
 

Deze schakelklas is alleen voor kinderen van het basisonderwijs. Voor kinderen die naar het 
voortgezet onderwijs gaan zijn er speciale internationale schakelklassen. Deze klassen zijn regionaal 
gecentreerd in Rotterdam-Zuid.   
Na het doorlopen van het schakelprogramma stroomt een kind uit naar een reguliere basisschool in 
de wijk. Vanuit de internationale schakelklassen stromen de kinderen uit naar een voortgezet 
onderwijs school in de gemeente (Farel College of Gemini College).  
 
 
 
 
 

Taalonderwijs van 18-65 jaar 
Vergunninghouders tussen de 18 jaar en de AOW-leeftijd zijn op grond van de Inburgeringswet 
verplicht Nederlands te leren. Zij hebben 3 jaar de tijd om het zogenaamde inburgeringsdiploma te 

Beheersing van de Nederlandse taal is één van de 

belangrijkste succesfactoren voor integratie en verdient 

daarom alle aandacht.  



12 
 

behalen, waarvan het beheersen van de Nederlandse taal een onderdeel is.  Mensen die analfabeet 
zijn hebben langer de tijd om aan de inburgeringsplicht te voldoen.  
Vergunninghouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen inburgering en de bijbehorende kosten. 
De mogelijkheid bestaat om voor de bekostiging een sociale lening af te sluiten bij de Dienst 

Uitvoering Onderwijs (DUO). Geld lenen van DUO kan alleen als de inburgeringscursus gevolgd wordt 

bij een school of instituut met een Blik op Werk Keurmerk. 

Stichting VluchtelingenWerk begeleidt mensen bij het zoeken naar de juiste onderwijsinstelling en 
het aanvragen van een lening om dit onderwijs te kunnen bekostigen.  
 
Tijdens het Overhedenoverleg op 28 april 2016 heeft de VNG aangegeven duidelijke afspraken te 
willen maken met het Rijk en de onderwijssector over de bekostiging van de schakel- en taalklassen. 
Hiervoor wordt een bestuurlijke overlegtafel ingericht (OCW, VNG, PO Raad en VO Raad). 
 

 
Staatsexamentrajecten voor hoogopgeleide vergunninghouders 
Voor hoogopgeleide vergunninghouders bestaan er specifieke staatsexamentrajecten waarmee zij de 
Nederlandse taal kunnen leren. 
Volgens de Inburgeringswet voldoet iemand die slaagt voor het staatsexamen aan de eisen die 
voortkomen uit de wet en hoeft hij/zij niet meer in te burgeren. 
De Staatsexamens Nederlands als tweede Taal (NT2) zijn examens Nederlands voor mensen die een 
andere moedertaal hebben en die op latere leeftijd Nederlands hebben geleerd. Met het behalen 
van de Staatsexamens NT2 kunnen zij laten zien dat ze de Nederlandse taal voldoende beheersen om 
in Nederland te kunnen werken of studeren. 
Werken en studeren kan op verschillende niveaus. Bij verschillende functioneringsniveaus worden 
verschillende eisen gesteld aan de taalvaardigheid. De Staatsexamens NT2 bestaan uit twee 
examenprogramma's waarvan er één moet worden gekozen: Programma I of Programma II. 
Een examenprogramma bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Schrijven en Spreken. Als een 
kandidaat voor alle vier examenonderdelen is geslaagd, krijgt hij het Diploma NT2. 
 
Programma I (mbo-niveau) 
Dit programma toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan op mbo-niveau of 
om een beroepsopleiding te volgen (bijvoorbeeld een vakopleiding mbo-3 bij een ROC). Het niveau 
van Programma I komt overeen met taalniveau B1 van het Europees Referentiekader (ERK) / 
Common European Framework of Reference (CEFR). 
 
Programma II (hbo- of universitair niveau) 
Dit programma toetst of iemand voldoende Nederlands beheerst voor een baan of opleiding op hbo- 
of universitair niveau. Het niveau van Programma II komt overeen met taalniveau B2 van het 
Europees Referentiekader (ERK) / Common European Framework of Reference (CEFR). 
 
Project Laaggeletterdheid 
Binnen de BAR-gemeenten is een project opgezet dat mensen ondersteuning biedt bij 
laaggeletterdheid. Ook vergunninghouders kunnen deelnemen aan de opgezette activiteiten.  
Doelgroep project: 

 Autochtone Nederlanders die moeite hebben lezen en schrijven(NT1). 

 Anderstaligen zowel oud- als nieuwkomers(NT2). 

 

 

Activiteiten 

 Opzetten stuurgroep laaggeletterdheid en lokale werkgroepen. 
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 Stimuleren en organiseren taalactiviteiten voor laaggeletterden en taalvrijwilligers. 

Contacten leggen en afspraken maken met maatschappelijk middenveld, gemeentelijke 

afdelingen en bedrijven. 

 Basiscursus Nederlands uitgevoerd door Accent Avondschool verbinden met informele 
taalactiviteiten. 

 

 

Acties (wat moeten we nog doen) 

 Oplossing zoeken voor het vervoer van de kinderen naar de schakelklas (financiering niet 
vanuit leerlingenvervoer). 

 Idee uitwerken voor opzetten van project “leren fietsen”.   
 

Aandachtspunten 

 (blijven) Onderhouden van communicatie met scholen, onderwijsinstelling, COA en andere 

betrokken organisaties.  

 In overleg blijven met VluchtelingenWerk over toekomstige aanbod kinderen voor de 

schakelklassen (dit gaat voornamelijk spelen bij gezinshereniging).     

 

 

 

 

 

4.4 Inkomen en Participatie  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 

Het opbouwen van een zelfstandig bestaan en daarmee een betekenisvolle bijdrage kunnen leveren 

aan de maatschappij.  

 

Aanpak en huidige situatie 

Het is voor vergunninghouders vaak moeilijk om een baan te vinden, het aantal mensen zonder werk 

is dan ook erg groot. Uit onderzoek (Bakker, 2015) is gebleken dat het hebben van een Nederlandse 

kwalificatie cruciaal is voor de arbeidsmarktparticipatie van vergunninghouders. Voor 

vergunninghouders die beschikken over een Nederlandse kwalificatie is de arbeidsparticipatie 

nagenoeg vergelijkbaar met die van de Nederlandse beroepsbevolking. Zij vinden veelal werk dat in 

verhouding is met hun opleidingsniveau. Vluchtelingen die alleen beschikken over een kwalificatie in 

hun land van herkomst werken minder en/of veelal onder hun niveau. 

Als de huisvesting is geregeld kunnen vergunninghouders bij de gemeente Ridderkerk een aanvraag 

indienen voor een bijstandsuitkering om daarmee te kunnen voorzien in hun onderhoud.  Op 30 juni 

Snelle oriëntatie op de arbeidsmarkt is van groot belang: 

werken is ook echt meedoen!  
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2016 ontvingen 139 huishoudens van statushouders een bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om 187 

personen, zowel gehuwden met kinderen als alleenstaanden.   

Het kunnen voorzien in de eigen basisbehoeften is een belangrijk onderdeel van de participatie.  

Daarnaast wordt er begeleiding naar werk geboden. Maar om een baan te krijgen moet er soms eerst 

gewerkt worden aan andere zaken, zoals bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring of het leren van 

een vak. Uiteindelijk moeten alle inspanningen leiden tot een reguliere baan waarmee men in staat is 

zelfstandig voldoende inkomen te verwerven om zichzelf of een gezin te kunnen onderhouden.  

De klantmanager Werk is regisseur over dit arbeidsparticipatietraject en beoordeelt wat een persoon 

nodig heeft. 

 

Bij arbeidsparticipatie wordt gebruikt van:   

 Jobcoaching door Stichting VluchtelingenWerk 

 Vrijwilligerswerk 

 Leerwerktrajecten:  bij afdeling Beheer en Onderhoud van de BAR-organisatie en bij Opnieuw 

& Co, de regionale kringloop organisatie 

 Flextensie: opdoen van werkervaring  

 Werkgevers Service Punt  

 De Entree opleiding voor jonge asielmigranten  

 

Bij vergunninghouders waarvan de uitkering wordt beëindigd, is er niet altijd sprake van uitstroom 

naar werk. In de meeste gevallen gaat het om verhuizing naar een andere gemeente of naar het 

buitenland.    

In de periode januari tot en met 30 juni 2016 zijn er 2 vergunninghouders met een uitkering 

uitgestroomd naar werk. Dit uitstroomcijfer is vergelijkbaar met andere gemeenten.   

 

 

Eerder aandacht voor arbeidsverleden vergunninghouders 

Sinds 1 juli voeren Divosa en COA een vroege screening uit, waarbij snel informatie wordt opgehaald 

over arbeidsverleden en kwalificaties van vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe 

vergunninghouders sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. 

Hierdoor kunnen ze actief aan de Nederlandse samenleving deelnemen en hoeven minder een 

beroep te doen op bijstandsvoorzieningen. 

De screening houdt in dat bij nieuwe vergunninghouders al in het eerste gesprek gevraagd wordt 

naar het arbeidsverleden en de gevolgde opleidingen. Op basis daarvan krijgt COA advies van 

arbeidsmarktdeskundigen van Divosa over welke arbeidsmarktregio’s perspectief bieden voor de 

vergunninghouder. Het COA neemt daarna binnen twee weken een beslissing over de gemeente 

waar de vergunninghouder naar toe gaat. Kortom, met in achtneming van de taakstelling van 

gemeenten voor de huisvesting van vergunninghouders, wordt zoveel mogelijk gekeken naar 

kansrijke koppelingen van vergunninghouders aan gemeenten.  

Divosa en COA gebruiken de vroege screening nu alleen nog op het aanmeldcentrum in Doetinchem, 

maar zullen die tussen nu en december uitbreiden naar de andere aanmeldcentra. 

Tot nu toe worden er niet tot nauwelijks mensen aangemeld bij de gemeente Ridderkerk.  

 

Voordeel van deze manier van werken is dat gemeenten al ruim voor de huisvesting weten met 

welke vergunninghouders zij te maken krijgen. Naast informatie over opleiding en arbeidspotentieel 

gaat het om leeftijd, geslacht en taal. Zowel gemeente als vergunninghouder kunnen dus aan de slag 

om de wachttijd waardevol in te vullen. Dat kan door te starten met een inburgeringscursus, het 

doen van vrijwilligerswerk, het (verder) leren van de Nederlandse taal, het volgen van een opleiding 
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of stage en het vinden van werk. Divosa coördineert de werving van regiocoördinatoren die 

aansluitend op bestaande structuren hierbij een rol spelen in de regio. 

Momenteel wordt ook gekeken op welke manier het dossier na koppeling aan een gemeente nog kan 

worden verrijkt, bijvoorbeeld met een verdiepend gesprek, een assessment of een competentietest. 

 

 

Rollen en verantwoordelijkheden betrokken organisaties bij arbeidsparticipatie  

Activiteit  Uitvoerende 

organisatie 

Rol/verantwoordelijkheid/doel  

Screening 

arbeidsverle-

den en 

kwalificaties  

COA Screening op arbeidspotentieel vergunninghouders en daarbij 

zorgen voor snellere doorstroom naar opleiding en/of 

arbeidsmarkt.  

Begeleiding bij 

keuze juiste 

opleiding  

Vluchtelingen 

Werk 

Begeleiding/coaching/advies en helpen bij praktische zaken 

om te komen tot een passende opleiding of onderwijsinstelling 

die aansluit bij mogelijkheden van de vergunninghouder.   

Arbeidspartici-

patie bij 

uitkering  

Klantmanager 

Werk  

Gemeente 

Inzetten van juiste traject. Wat heeft vergunninghouder nodig 

om te kunnen werken? Kan persoon direct aan het werk of 

dient er eerst werkervaring te worden opgedaan dmv stage. 

Activiteiten moeten gaan leiden tot het vinden en behouden 

van een baan.  

Jobcoaching Vluchtelingen-

Werk 

Met behulp van een actieve en positieve inzet van de 

vergunninghouder, wordt er een volgende stap gezet op de 

participatieladder. De activiteiten kunnen zijn in de vorm van 

vrijwilligerswerk, stage of het volgen van een opleiding of 

cursus. Doel van het traject is het vinden van een plek op de 

arbeidsmarkt. 

Opdoen van 

werkervaring  

Vrijwilligers- 

organisaties 

Diverse vrijwilligersorganisaties begeleiden vergunninghouders 

bij het opbouwen van werkervaring (en werkritme) dat gaat 

helpen bij het vinden van werk.  

Leerwerk 

traject 

Afd. Beheer en 

Onderhoud 

BAR-organ.  

 

Traject voor vergunninghouders die binnen 1 jaar kunnen 

uitstromen naar betaald werk. Zij worden jobready gemaakt 

door middel van het opbouwen van werkervaring en het 

volgen van eventuele aanvullende cursussen of behalen van 

certificaten. 

Leerwerk 

traject 

Opnieuw & Co Traject is voor vergunninghouders die binnen 1 jaar kunnen 

uitstromen naar betaald werk. Zij worden jobready gemaakt 

door middel van het opbouwen van werkervaring en het 

volgen van eventuele aanvullende cursussen of behalen van 

certificaten. 

Opdoen van 

werkervaring 

Flextensie Vergunninghouders verrichten tijdelijk (parttime) betaald werk 

in een reguliere functie bij een werkgever. Doel is het opdoen 

van werkervaring en daarmee het opbouwen van een CV. 

 

Acties (wat moeten we nog doen) 
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 Uitbreiding aantal trajecten, aansluitend bij behoeften vergunninghouders (uitbreiding 

aanbod leer/werk stages etc.).  

 Aanpak arbeidsparticipatie klantmanagers: meer focus op mogelijkheden en behoeften.  

 

 

Aandachtspunten 

 Voldoende ondersteuning bij overbruggen taalbarrières (bv in de vorm van werk-taalcoaches 

op de werkvloer).   

 Stimuleren van en focussen op mogelijkheden en talenten van vergunninghouders.     

 Uitbreiding van de capaciteit voor de begeleiding bij arbeidsparticipatie: er bestaat behoefte 

aan een integrale klantmanager vergunninghouders, hij of zij begeleidt een persoon vanaf 

het moment van koppeling aan de gemeente, tot het moment van uitstroom naar werk. 

Hierbij kunnen maatwerktrajecten aangeboden worden.  

 

Participatieverklaringstraject 
Het kabinet heeft besloten om het participatieverklaringstraject als verplicht onderdeel van het 
inburgeringsexamen in te voeren voor alle vergunninghouders. Hiermee wordt beoogd vroegtijdig 
het belang van de integratie in de Nederlandse samenleving aan te geven. Vergunninghouders 
worden gewezen op zowel hun rechten en plichten als op de basisprincipes van onze Nederlandse 
samenleving. Begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarin centraal. Het is de 
bedoeling dat vergunninghouders in aanraking worden gebracht met relevante voorzieningen voor 
een snelle inburgering en integratie zoals potentiële werkgevers, vrijwilligers(werk)organisaties, 
verenigingen, clubs en welzijnsorganisaties.  
Met het ondertekenen van de participatieverklaring tonen vergunninghouders hun betrokkenheid bij 
de Nederlandse samenleving en hun bereidheid om daar actief aan bij te dragen. 
Het participatieverklaringstraject wordt gekoppeld aan de maatschappelijke begeleiding door 
gemeenten.  
 
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het participatieverklaringstraject. Het ondertekenen van de 
participatieverklaring moet lokaal ingebed worden. Hierdoor kan er een verbinding worden gelegd 
naar lokale voorzieningen en de toeleiding naar werk en/of onderwijs. 
Voorwaarden voor het participatieverklaringstraject: 

1. Het beschikbare bedrag per statushouder voor de uitvoering van de maatschappelijke 
begeleiding en het participatieverklaringstraject is opgehoogd van €1.000,- naar €2.370,- per 
inburgeringsplichtige statushouder in 2016 en 2017. In het uitwerkingsakkoord is 
opgenomen dat het Rijk dit verhoogde bedrag ook in de jaren 2018 en verder beschikbaar 
stelt. 

2. De uitvoering van het participatieverklaringstraject wordt gekoppeld aan de 
maatschappelijke begeleiding. 

3. Het participatieverklaringstraject wordt al in 2016 aangeboden door gemeenten. 
4. Er worden ambities en condities vastgesteld voor de invulling van maatschappelijke 

begeleiding en het participatieverklaringstraject. 
5. De participatieverklaring wordt een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. 
6. Om in aanmerking te kunnen komen voor het extra beschikbare bedrag moeten gemeenten 

voor 1 september a.s. een brief of plan van aanpak bij het COA indienen. In de brief moet de 
gemeente  tenminste aandacht geven aan de volgende drie punten: 
1) Tijdsplanning (starten binnen 3 maanden na 1 september a.s.) 
2) Vormgeving Participatietraject (wordt het traject vormgegeven) 
3) Positionering Participatietraject in de maatschappelijke begeleiding  

Acties (wat moeten we nog doen) 
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 In de periode juli t/m begin oktober gaan we verder met het vormgeven van de lokale 
inbedding van de Participatietrajecten.  

 In de periode na de zomer wordt er gestart met de vormgeving van het ceremoniële deel en 
de vormgeving van de bijeenkomsten waarin de Participatieverklaring wordt ondertekend. 
 

Aandachtspunten 

 Plan van Aanpak dient voor 1 september 2016 ingediend te worden bij het COA om voor de 
extra financiering in aanmerking te komen.  
 
 

 

4.5 Welzijn en Gezondheid 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel 

Het bevorderen van de gezondheid door middel van goed en passend aanbod aan gezondheidszorg 

en hulpverlening.  

 

Aanpak en huidige situatie 

Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en eigen regie te voeren. Fysieke én 

psychische gezondheid zijn de basisvoorwaarden voor een goed bestaan en sociaal-maatschappelijke 

en economische participatie. Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met andere domeinen zoals 

wonen, participatie, integratie, leren en werken.   

Mensen met een achtergrond als vluchteling zijn vaak kwetsbaar. Dit vraagt om extra aandacht 

vanuit de gezondheidszorg. Als de vergunninghouder zich vestigt in de gemeente, maakt deze 

gebruik van de publieke gezondheidszorg. Er is op dit moment een goede verbinding tussen de 

wijkteams en de gezondheidszorg en men verwijst door naar specialistische zorg waar nodig.  

Wel is het zo dat dat de zorgbehoeften van vergunninghouders vragen om meer specifieke en of 

specialistische zorg, zoals bijvoorbeeld de inzet van de juiste psychische hulpverlening bij het 

verwerken van  oorlogstrauma’s. Door de huidige ervaringen van de wijkteams weet men dat het  

spreken van een andere taal hierbij een grote barrière kan vormen. Hier zal dan ook meer aandacht 

voor moeten komen.     
   
Jeugdgezondheidszorg 
Het belang van de mogelijkheid van jeugdhulp aan kinderen van vergunninghouders wordt aan alle 
kanten onderstreept. Samenwerking tussen de wijkteams en de Jeugdgezondheidszorg vergroot de 
effectiviteit.  
Vanuit Jeugdgezondheidszorg (0- 19 jaar), CJG Rijnmond, is er voor de kinderen van 

vergunninghouders een extra contactmoment is ingericht. 

Voor 0 - 4 jarigen geldt dat een huisbezoek wordt afgelegd, 4 - 12 jarigen worden gezien door de 

jeugdarts op het consultatiebureau en kinderen van 12 en ouder worden bezocht door 

jeugdverpleegkundigen op de instelling voor voortgezet onderwijs.  Deze aanpak loopt nu bijna een 

Gezondheid is van invloed op de kansen op integratie, het leren 

van de taal en het vinden van werk. 
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jaar en wordt binnenkort geëvalueerd.  

 

Organiseren van preventienetwerken 

Op gemeentelijk niveau liggen veel mogelijkheden om directe verbanden te leggen tussen 

gezondheidsbeleid en andere domeinen. Om de gezondheid, zelfredzaamheid en participatie van 

vergunninghouders te bevorderen, is het verbinden van zorg, onderwijs, integratie, arbeid en wonen 

belangrijk. Preventienetwerken versterken het tijdig signaleren van eventuele (multi-)problematiek, 

stemmen af welke interventies nodig zijn en monitoren het gewenste resultaat.  

 

 

Acties (wat moeten we nog doen) 

 Gemeente neemt als regievoerder initiatief tot opzetten van een projectgroep (bestaat uit 

vertegenwoordiging van alle betrokken organisaties, incl. Wijkteam).  

 Binnen projectgroep worden afspraken gemaakt omtrent het proces en de structuur van de 

gezondheidszorg.   

 Inzichtelijk maken van behoeften (bv inzetten tolken bij taalbarrières).  

 Inzetten van juiste expertises.   

 

Aandachtspunten 

 Toename beroep op 2de lijns hulp door grotere aantal vergunninghouders.   

 Zorg voor goede structuur.  

 Wijkteams kunnen niet alle zorg aan (vraagt om specialistische zorg, oorlogstrauma’s etc.).  

 Zorg voor goede verbinding tussen de diverse samenwerkingspartijen.  
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5. Financiering 
 
Voor de posten Maatschappelijke begeleiding, Onderwijs en Welzijn & Gezondheid worden geen 

onvoorziene uitgaven verwacht.  

Bij Huisvesting is er voor de uitbreiding van de huisvestingscapaciteit een huisvestingskrediet 

beschikbaar gesteld. Hiermee is reeds financieel rekening gehouden.  

 

Voor de effectieve aanpak van arbeidsparticipatie van vergunninghouders is extra capaciteit nodig.  

Door middel van de uitbreiding van 1 klantmanager kan er meer focus worden gelegd op  

arbeidsparticipatie, waarbij de mogelijkheden en talenten van mensen centraal staan. 

 
Vanuit de komende septembercirculaire van het ministerie van BZK, zal berekend worden welk 
bedrag voor de gemeente Ridderkerk in het gemeentefonds wordt gestort dat bestemd is voor 
vergunninghouders. 

 
 

Huisvesting  

De kosten voor huisvesting bedragen voornamelijk de woon- en inrichtingskosten verstrekt vanuit de 

bijzondere bijstand. Voor wat betreft de uitbreiding van de huisvestingscapaciteit heeft de raad op 

30 juni 2016 een huisvestingskrediet beschikbaar gesteld. Daarnaast is er vanuit 2017 voor een 

periode van 10 jaar een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld voor de zakelijke lasten met betrekking 

tot de tijdelijke huisvesting.   

 

Uitbreiding huisvesting 
Huisvestingskrediet       € 300.000,- .      
Zakelijke lasten       € 15.000,- per jaar (voor periode van 10 jaar)  
 
Woon- en inrichtingskosten (bijzondere bijstand)  
Uitgaven t/m juli 2016      € 273.021,26  

   
 

Maatschappelijke begeleiding 

De beschikbare vergoeding voor de kosten van maatschappelijke begeleiding bedraagt € 2.370,- per 
statushouder. Dit bedrag wordt gedeclareerd bij het COA en doorbetaald aan VluchtenlingenWerk en 
andere maatschappelijke organisaties middels een subsidieverstrekking.  
    
Subsidies 2016 
St. VluchtenlingenWerk     € 190.253,- 
St. Projectgroep  Gilde Ridderkerk   €   25.500,- 

 

 

 

 

 

 

Onderwijs 
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De schakelklassen worden gefinancierd vanuit het rijk. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het 

aanvragen van de vergoedingen.  

 

 

Inkomen en Participatie 

Aanpak arbeidsparticipatie 

Voor een effectieve aanpak van arbeidsparticipatie van vergunninghouders is extra capaciteit nodig.  

Door middel van de uitbreiding van 1 klantmanager kan er meer aandacht zijn voor maatwerk en 

focus op arbeidsparticipatie.   

Kosten voor de extra capaciteit om de vergunninghouders te begeleiden naar werk, bedragen                    

€ 75.000,- per jaar (uitgaande van functieschaal 10). Omdat deze kosten niet meer kunnen worden 

verwerkt in de begroting 2017, zal de financiële afhandeling in de 1ste turap van 2017 worden 

meegenomen. 

 

 

Welzijn en Gezondheid    

Hierbij zijn geen specifieke kosten te benoemen voor rekening van de gemeente.  

 

 

 

 

 

 

 


