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Voor deze publicatie hebben we groepsinterviews gehouden 

met betrokkenen bij de Eritrese aanpakken in drie gemeenten: in 

Haarlem, Leeuwarden en Woerden. Tijdens deze groepsgesprek-

ken is gesproken met (beleids)medewerkers van gemeenten 

en betrokkenen van maatschappelijke organisaties die betrok-

ken zijn bij de ondersteuning van Eritrese statushouders. In 

een gemeente is ook een aanvullend interview gehouden met 

de beleidsmedewerker aangezien deze persoon verhinderd 

was tijdens het groepsinterview. Ook zijn in de drie gemeenten 

groepsinterviews gehouden met vier Eritrese statushouders 

die hebben deelgenomen aan de aanpak (in twee gemeenten), 

onder wie drie vrouwen en een man, en twee sleutelpersonen (in 

1 gemeente). 

Tijdens een expertmeeting is een eerste concept versie van deze 

handreiking besproken met een groep van experts (werkzaam bij 

onder andere gemeenten, ministerie, maatschappelijke organi-

saties en zelforganisaties) en is deze op basis van de suggesties 

van de experts verder aangevuld en verrijkt. 

We beginnen deze publicatie, in Hoofdstuk 2, met de tips voor 

gemeenten, die zijn voortgekomen uit gesprekken met gemeen-

ten en betrokken ketenpartners, en met Eritrese statushouders 

zelf. Mogelijk zijn de tips in dit hoofdstuk ook breder inzetbaar 

voor de ondersteuning van andere (groepen) statushouders in 

Nederland. Naast de beschrijvingen van de tips en citaten, zijn 

in dit hoofdstuk aan het eind steeds kleine blokjes opgenomen 

met andere bronnen die geïnteresseerden, die meer over het 

onderwerp willen weten, kunnen bekijken. De beschrijving van 

de aanpakken in de drie gemeenten (Haarlem, Leeuwarden 

en Woerden) volgt in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 tot slot, omvat 

geraadpleegde literatuur en bijbehorende links die mogelijk 

aanvullend interessant zijn voor de aanpak in uw gemeente. 

Ook omvat dit hoofdstuk de overige in dit document genoemde 

verwijzingen/bronnen in het kader van ‘verder lezen’. 

Op dit moment wonen er naar schatting ongeveer twintigduizend 

personen met een Eritrese achtergrond in Nederland, onder hen 

veel jonge mensen1: driekwart is onder de dertig, en eenvijfde is 

als AMV’er naar Nederland gekomen. Kenmerkend voor Eritrese 

statushouders die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen, is 

dat zij lijken achter te blijven als het gaat om participatie op de 

arbeidsmarkt en in het Nederlandse onderwijs. Verschillende 

onderzoeken laten zien dat Eritrese statushouders een grote 

afstand hebben tot de Nederlandse cultuur en de (bureaucrati-

sche) wijze waarop het leven en de voorzieningen in Nederland 

zijn ingericht, en dat de contacten tussen instanties en Eritrese 

statushouders veelal moeizaam verlopen.

De laatste jaren hebben veel gemeenten - ter voorbereiding op 

de nieuwe inburgeringswet die vanaf 1 januari 2022 van kracht 

wordt - extra ingezet op het door ontwikkelen van een effectieve 

structuur voor het ondersteunen en faciliteren van de inburge-

ring en maatschappelijke participatie van statushouders. Onder 

de nieuwe wet krijgt de gemeente een grotere rol bij de bege-

leiding van statushouders. Aan de hand van een op een brede 

intake gebaseerd persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, 

gaan statushouders één van de drie nieuwe leerroutes volgen 

om in te burgeren; de B1 route voor taal en (vrijwilligers)werk, de 

onderwijsroute en de zelfredzaamheidsroute. 

Verschillende gemeenten hebben - aanvullend op het generieke 

integratie- en inburgeringsbeleid voor statushouders – aanvul-

lende aanpakken ontwikkeld gericht op de uitdagingen, waar 

Eritrese statushouders mee te maken hebben.

Doel van deze publicatie is om gemeenten en betrokken samen-

werkingspartijen, die aan de slag willen met een specifieke 

aanpak voor Eritrese statushouders, te inspireren met tips en 

ervaringen van andere gemeenten, die hier ervaring mee hebben. 

Dit document is ook bedoeld voor gemeenten die de ondersteu-

ning van Eritrese statushouders in hun gemeenten graag zouden 

willen verbeteren en willen onderzoeken op welke onderdelen er 

mogelijkheden tot verdere doorontwikkeling van de aanpak zijn. 

1 Dit aantal kan hoger liggen, want Eritreeërs die voor de onafhankelijkheid zijn 
geboren worden als Ethiopiërs geregistreerd.

1 Inleiding
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“In de dorpen in Eritrea laat je de deur open. Maar hier [in 
Nederland] spreek je de taal niet en kijk je elkaar alleen aan op 
straat. Dat zorgt voor stress. Hier zie je de buurman of buur-
vrouw lang niet, maar in Eritrea klop je op elkaars deur als je je 
buurman lang niet hebt gezien om te checken of het wel goed 
gaat. Ik woon [in Nederland] met mijn gezin. Soms maken we 
ruzie en soms lachen we, maar dankzij God zijn we niet alleen. 
Ik maak me zorgen om de mensen die alleen zijn. Eritreeërs 
zijn gewend om een zus of broer in de buurt te hebben. 
Alleenstaande jongeren beangstigen mij.. [ik vraag me af] hoe 
het met ze gaat. Dag en nacht alleen zijn moet lastig zijn.” 
(Eritrese statushouder)

“Trauma’s, gezinshereniging et cetera. Het zijn allemaal 
zaken die meespelen met de inburgering. […] Dat zie ik veel 
bij de Eritrese groep statushouders. Gezinshereniging duurt 
heel lang. Ze hebben elkaar veel langer niet gezien. Dit 
brengt ook problemen als mensen weer bij elkaar komen. Dat 
soort dingen zorgt steeds voor achterstand”. 
(Professional betrokken bij aanpak in Woerden)

In de gemeente Haarlem wordt de preventieve groepsinterventie 

Mind-spring van ARQ ingezet ter ondersteuning van de psychi-

sche gezondheid van statushouders, deze is ook toegankelijk 

voor Eritrese statushouders. 

Verder lezen? Pharos publiceerde vorig jaar een handreiking 
voor begeleiding van Eritrese statushouders met psychische 
klachten. Handreiking Leven na de vlucht is zwaar (2020). 
Daarnaast publiceerde Pharos in 2017 de Handreiking 
Activering, participatie en gezondheid van statushouders. Hoe 
te komen tot een samenhangende aanpak? 

Verder kijken? Zie de volgende videoregistratie van de presen-

tatie door klinisch psycholoog Trudy Mooren (Arq) tijdens de 

bijeenkomst van het impulstraject ‘Kwetsbare Eritrese nieuw-

komers’ op 11 oktober 2018. De presentatie gaat over twee 

preventieve interventies voor het versterken van de psychi-

sche gezondheid statushouders in gemeenten (Veerkracht en 

Gezinsgroepen in Alphen aan de Rijn). https://www.youtube.

com/watch?v=8Sk39tc5oPw

In dit hoofdstuk beschrijven we de tips van gemeenten voor 

succesvolle ondersteuning van Eritrese statushouders. De tips 

zijn onderverdeeld naar tips bij het ontwikkelen van de aanpak 

(paragraaf 2.1) en bij de uitvoering van de aanpak (paragraaf 

2.2). Vervolgens beschrijven - in paragraaf 2.3 - de tips bij het 

ontwikkelen van kennis en vaardigheden van professionals die 

Eritrese statushouders ondersteunen, en de tips op het gebied 

van monitoring en evaluatie (paragraaf 2.4). In paragraaf 2.5 tot 

slot beschrijven we de verzamelde tips voor de fase na afloop 

van een traject. 

2.1 Ontwikkelen van de aanpak

Betrek al bij de ontwikkeling van een aanpak zoveel mogelijk 

partijen die met de doelgroep te maken hebben. Betrek partijen 

zoals organisaties die Eritrese statushouders maatschappe-

lijk begeleiden of ondersteunen op het gebied van psychische 

gezondheid, en (andere) partijen die de belangen kunnen behar-

tigen van de doelgroep, zoals vrijwilligers. 

“Onze gesprekspartners zijn niet alleen de professionele 
organisaties, maar ook de vrijwilligers, die vanaf het begin 
klaar stonden en heel betrokken zijn. Deze mensen zien en 
horen veel. Het zijn mensen die voor ons een brug kunnen 
vormen om mensen te bereiken, maar zij weten ons ook goed 
te vinden. Het zijn zeg maar fijne luizen in de pels.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem)

Het betrekken van zoveel mogelijk partijen draagt bij aan het 

realiseren van een integrale aanpak, een aanpak met aandacht 

voor verschillende leefdomeinen (sociaal netwerk, het vinden 

van werk, gezondheid etc.).

Besteed bij het ontwikkelen van een aanpak ook aandacht aan 

psychische gezondheid van Eritrese statushouders. Zaken als 

trauma’s en zorgen rondom gezinshereniging hebben invloed op 

de psychische gezondheid van statushouders, zo ook bij Eritrese 

statushouders. Ook de overgang naar een andere culturele 

context zorgt bij Eritrese statushouders voor stress.

2 Tips voor succesvolle ondersteuning van 

Eritrese statushouders 

https://migratie.arq.org/preventie/mind-spring
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2020/07/Leven-na-de-vlucht-is-zwaar-Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Activering_participatie_en_gezondheid_van_statushouders_handreiking_Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/Activering_participatie_en_gezondheid_van_statushouders_handreiking_Pharos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8Sk39tc5oPw
https://www.youtube.com/watch?v=8Sk39tc5oPw
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Centrale locatie voor Eritrese statushouders in Leeuwarden 
In Leeuwarden hebben ze tijdens het uitvoeren van hun 
aanpak ontdekt dat er voor Eritrese statushouders niet zozeer 
te weinig aanbod was, maar dat het aanbod te versnipperd 
was. Het aanbod was hierdoor niet voor iedereen vindbaar. Dit 
heeft de gemeente Leeuwarden opgelost door één centrale 
locatie op te zetten waar Eritrese statushouders naar toe 
kunnen met al hun vragen. 

Maak gebruik van de expertise van externe partijen (zoals 

organisaties van Eritrese Nederlanders) met veel kennis over 

en ervaring met de doelgroep. Door het nauwe contact vanaf 

het begin kunnen mogelijkheden voor inzet van expertise van 

deze partijen (zoals op het gebied van opvoedondersteuning) 

makkelijker worden gesignaleerd en georganiseerd.

“Je maakt gebruik van de deskundigheid die in het veld 
aanwezig is. Die deskundigheid zet je in om het lokale 
netwerk te versterken en de verbinding te leggen met de 
doelgroep, zodat je ook in staat bent om de behoefte in de 
doelgroep op te halen. Dat is met name bij Eritreeërs ontzet-
tend belangrijk. Want in het algemeen zijn zij erg gesloten. 
De verbinding, samen met het inzetten van specialisten, is 
ontzettend belangrijk.”
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem)

Meer weten? Stichting Lemat, Cultuur in Harmonie, Stichting-
Ykeallo en Nieuwlander zijn organisaties met expertise over 
Eritrese statushouders en kunnen een rol spelen bij het aanbod 
ter ondersteuning van gemeenten.

Zorg dat het aanbod afgestemd is op de behoeftes van de 

Eritrese statushouders die de aanpak beoogt te ondersteu-

nen. Maak hierbij onderscheid naar onder andere leeftijd en/of 

levenssituatie. Eritrese (alleenstaande) jongeren hebben andere 

ondersteuningsbehoeftes dan bijvoorbeeld Eritrese moeders 

of Eritrese ouderen. Sluit bij het ontwikkelen van een passend 

aanbod aan bij de (ontwikkel)behoeftes van de statushouders 

om wie het gaat en neem hiervoor voldoende tijd. Ondersteun 

bijvoorbeeld ouderen om vrijwilligerswerk te doen. Dit draagt 

mede bij aan het voorkomen van eenzaamheid onder Eritrese 

ouderen.

“Het doel is om ons verder te laten ontwikkelen.…Het aanbod 
moet compleet zijn. Het gaat er niet om, om alleen onderwer-
pen aan te stippen en dan weer los te laten. Dit zorgt ervoor 
dat veel Eritreeërs de hoop opgeven, dit raakt hen. 
(Eritrese statushouder) 

Betrek de doelgroep bij de invulling van het aanbod. Onderzoek 

wat de behoeftes bij de doelgroep zijn en pas het aanbod (zoals 

de invulling van de trainingen op het gebied van gezondheid, 

opvoeden en onderwijs) hierop aan.

“Wij hebben nu bij de nieuwe wet inburgering ook aan 
statushouders zelf gevraagd hoe zij hun inburgering hebben 
ervaren en of zij tips hadden, met het oog op de toekomst. 
Het contact met mensen zelf, is erg waardevol.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem)

“Wij kunnen wel bedenken wat Eritrese statushouders nodig 
hebben, maar we hebben eerst gevraagd wat zij zelf zouden 
willen. Daarna hebben we pas meer invulling gegeven aan de 
trainingen.”
(Professional betrokken bij de aanpak in Leeuwarden)

Verder lezen? In het VNG impulstraject Gemeentelijke onder-
steuning aan Eritrese nieuwkomers is de klantreismethodiek 
ingezet als instrument om Eritrese statushouders te betrek-
ken bij de aanpak. In dit magazine leest u de opbrengsten van 
het impulstraject (2019) en hier vindt u het uitgebreide VNG 
rapport Klantreizen met Eritrese nieuwkomers (2018). 

Zorg voor verschillende manieren van laagdrempelig contact 

vanuit de gemeentelijke aanpak met Eritrese statushouders 

ten behoeve van de toegankelijkheid. Bijvoorbeeld door als 

gemeente ook te communiceren via Whatsapp en andere laag-

drempelige vormen van contact. 

Creëer laagdrempelige mogelijkheden voor Eritrese status-

houders voor persoonlijk contact bij vragen/problemen, 

bijvoorbeeld via een centrale locatie van de gemeente, waar 

Eritrese statushouders naartoe kunnen voor vragen en waar 

professionals hen zo nodig naar andere organisatie/instanties 

kunnen doorverwijzen. Voor veel Eritrese statushouders is dit 

gemakkelijker dan telefonisch contact, waarbij statushouders 

moeten omgaan met keuzemenu’s en het lastiger is te commu-

niceren vanwege taalbelemmeringen. 

“Hopelijk is de (Corona) lockdown snel voorbij zodat we 
weer als vanouds aan de slag kunnen. Mensen waarderen 
het echt, persoonlijk contact. Mensen hebben liever een 
afspraak dan een telefoontje.”
(Professional betrokken bij de aanpak in Leeuwarden)

http://www.stichtinglemat.com/
https://cultuurinharmonie.nl/
https://stichting-ykeallo.nl/
http://nieuwlander.nl/
https://vng.nl/files/vng/2019-01_vng_impuls_v8_highres.pdf
https://vng.nl/files/vng/2019-01_vng_impuls_v8_highres.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/klantreizen-met-eritrese-nieuwkomers_20200408.pdf
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Ondersteuning van Eritrese zwangere vrouwen in de 
gemeente Haarlem
De gemeente Haarlem merkte dat er onder zwangere Eritrese 
vrouwen (onder wie soms ook alleenstaande vrouwen) veel 
vragen leven. De gemeente Haarlem was voor de coronacri-
sis zodoende gestart met de voorbereidingen voor een zwan-
gerschapscursus voor Eritrese zwangere vrouwen. De cursus 
bestond uit het - als groep - gezamenlijk een bezoek brengen 
aan de verloskundige. Ook zouden groepsgesprekken worden 
georganiseerd, waarbij informatie met de vrouwen zou worden 
gedeeld en er gelegenheid zou zijn voor het uitwisselen van 
ervaringen, zodat vrouwen van elkaar zouden kunnen leren. 
Vanwege corona is deze cursus uitgesteld.

Verder lezen over ondersteuning aan Eritrese (voormalige) 
Eritrese AMV-ers of geboortezorg aan Eritrese vrouwen? In 
2017 deed Nidos onderzoek naar factoren die van invloed zijn 
op de veerkracht van Eritrese AMV’ers. Ook ontwikkelde Nidos 
de Toolkit voor de begeleiding van Eritrese alleenstaande 
minderjarigen in Nederland met concrete tips en praktische 
handvaten (2018). Het project Heft in Eigen Handen van 
VluchtelingenWerk Zuid Nederland voor Eritrese voormalige 
AMV jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar. Pharos 
publiceerde een verkenning over Eritrese vrouwen in de 
geboortezorg (2018). 

In de gemeenten Woerden en Haarlem is aanbod ontwikkeld 

gericht op specifieke doelgroepen onder Eritrese statushouders, 

zoals jongeren, zwangere vrouwen en moeders. 

Ondersteuning van jonge Eritrese statushouders in de 
gemeente Woerden
De gemeente Woerden heeft een aanbod ontwikkeld voor 
jonge Eritrese statushouders. Voor deze jongeren zijn empo-
werment trainingen georganiseerd, om hen zo te ondersteu-
nen bij het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen. Deze trainin-
gen werden gegeven in de eigen taal. 

Binnen de empowerment training heeft de gemeente een 
extra training in het Nederlands georganiseerd op het gebied 
van Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM), om 
jongeren de gelegenheid te geven meer te oefenen met de 
Nederlandse taal ter voorbereiding op het onderdeel KNM 
van het inburgeringsexamen. Voor sommige jongeren – voor 
zover nodig- financierde de gemeente de boeken voor de KNM 
training. Daarnaast is een voorlichtingsbijeenkomst georgani-
seerd voor jongeren over studiemogelijkheden. 

Na afloop van dit aanbod zijn zes van de acht jongeren uit deze 
groep begonnen aan een opleiding (MBO). Ook vergoedde de 
gemeente extra taalondersteuning bij de MBO opleiding. 

Ondersteuning van Eritrese moeders in de gemeente 
Woerden
Aan de Eritrese moeders is een empowerment training aange-
boden. De ondersteuning omvatte een divers aanbod. Naast 
veel taalaanbod, hebben zij geoefend - in een veilige omgeving 
- met het houden van tien minuten gesprekken op de school 
van hun kinderen. Dit werd door deelnemers als zeer waarde-
vol ervaren. 

Daarnaast bood de gemeente aan deze vrouwen de cursus 
’omgaan met geld’. De cursus werd georganiseerd door stich-
ting Lemat en bestond uit vijf bijeenkomsten en werd gegeven 
in de eigen taal. “Omgaan met geld is heel ingewikkeld, dat is 
echt een must om te geven en extra handig om deze cursus in 
hun eigen taal te geven.” (Professional betrokken bij de aanpak 
in Woerden). 

Ook konden vrouwen deelnemen aan voorlichtingsbijeenkom-
sten van de GGD. Daarnaast organiseerde de gemeente een 
voorlichtingsbijeenkomst over studiemogelijkheden. 

De gemeente Woerden bood kinderopvang aan, zodat de 
Eritrese moeders konden meedoen aan de bijeenkomsten.

https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/12/Veerkracht-onderzoeksrapport.pdf
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf
https://www.nidos.nl/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf
https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/heft-eigen-handen
https://www.pharos.nl/kennisbank/eritrese-vrouwen-in-de-geboortezorg/
https://www.pharos.nl/kennisbank/eritrese-vrouwen-in-de-geboortezorg/
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Stichting Lemat biedt empowerment trainingen aan voor 
Eritrese statushouders. De trainingen zijn op maat gemaakt en 
bespreken de Nederlandse normen en waarden, het verschil 
tussen de Eritrese en Nederlandse cultuur en het belang van 
integreren.

Stichting de Harmonie geeft trainingen op maat voor status-
houders/migranten over verschillende onderwerpen die van 
belang zijn voor een succesvolle integratie, zoals omgaan met 
cultuurverschillen, financiële zelfredzaamheid, opvoeding en 
mentale weerbaarheid.

Verder lezen het inkopen van aanbod bij externe aanbie-
ders? De handreiking het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Van Beleid naar Inkoop in de inburgering 
(2020) biedt een overzicht van de stappen voor het organi-
seren van het inburgeringsaanbod en het selectieproces van 
externe partijen daarbij. 

Bepaal per activiteit of groepsgewijs aanbod passend is. 

Groepsbijeenkomsten kunnen goed werken bijvoorbeeld bij 

informatie/voorlichtingsbijeenkomsten in de beginfase van het 

integratieproces, wanneer mensen nog onzeker kunnen zijn en 

geen netwerk hebben. Ook empowermenttrainingen en bijeen-

komsten over cultuurverschillen kunnen goed in groepsverband 

aan Eritrese statushouders gegeven worden. Het leren van de 

Nederlandse taal in groepen met alleen Eritrese statushouders 

is bijvoorbeeld veel minder passend. 

Het onderdeel uitmaken van een groep werkt motiverend voor 

deelnemers om deel te nemen. Ook stelt het groepsproces deel-

nemers in staat om anderen te helpen (in plaats van alleen zelf 

geholpen te worden), en kunnen Eritrese statushouders hierdoor 

hun sociaal netwerk vergroten dan wel versterken. De gemid-

delde kosten per deelnemer zijn ook lager wanneer aanbod in 

groepsverband wordt georganiseerd. 

Bij groepsgewijs aanbod is het belangrijk om ervoor te zorgen 

dat deelnemers ook daadwerkelijk gezamenlijk kunnen optrek-

ken tijdens de (groepsgewijze) activiteiten. Wel is het belangrijk 

om daarnaast ook steeds te kijken naar aanvullende behoeftes 

(naast de groepsbegeleiding) van het individu: wat heeft zij/hij 

nog meer nodig aan ondersteuning? 

Maak gebruik van reeds bestaande succesvolle programma’s 

binnen een gemeente, en pas deze aan aan de behoeftes van 

de doelgroep. 

Ervaring van Gemeente Woerden
Een van de succesvolle programma’s binnen de gemeente 
Woerden die ook ingezet zijn voor Eritrese statushouders is 
het Beweegteam. Bij het Beweegteam werken buurtsportcoa-
ches en combinatiefunctionarissen, die verbindingen leggen 
tussen sport en bewegen, en andere sectoren zoals gemeente, 
onderwijs, welzijn, kinderopvang en zorg. Zo is het beweeg-
team betrokken geweest bij het aanbieden van zwemlessen 
aan Eritrese statushouders. 

Een ander voorbeeld zijn ‘de huizen van Woerden’. Dit zijn 
ruimtes in de wijk waar activiteiten georganiseerd worden voor 
de burgers van Woerden. Dit varieert van bijeenkomsten voor 
ouderen tot bijeenkomsten die bewoners zelf kunnen invullen. 
De bedoeling was speciaal voor statushouders - in Woerden 
zijn dit voornamelijk Eritrese en Syrische statushouders – een 
spreekuur te houden voor vragen op allerlei gebied. Ook was er 
ruimte om elkaar te ontmoeten en hier al dan niet sprekers bij 
uit te nodigen. Vanwege de coronacrisis zijn de bijeenkomsten 
niet van de grond gekomen. 

Vlak voor de Corona crisis (in maart 2020) is de gemeente 
begonnen om in de huizen van Woerden een dagdeel voor 
Eritrese statushouders te reserveren. Er werd voorlichting 
gegeven, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd. De huizen 
van Woerden zijn een laagdrempelige manier om in contact 
te zijn met Eritrese (en andere) statushouders, waardoor 
problemen onder (leden van) deze groep eerder gesignaleerd 
worden.

Bekijk bij de ontwikkeling van een aanpak wat de gemeente 

zelf kan organiseren/inzetten (bijvoorbeeld inzet GGD activitei-

ten, beweegteam, taaltrainingen en computervaardigheden), en 

waar eventueel aanvullend georganiseerd moet worden: zoals 

voor de inzet van externe partners (met kennis over de Eritrese 

doelgroep en taal die - al dan niet in het Tigrinya - trainingen 

kunnen geven (zoals empowerment training, opvoedondersteu-

ning of budgettraining etc.) en andere aanvullende activitei-

ten kunnen uitvoeren (zoals een aanvullende begeleiding voor 

jongeren op het ISK).

http://www.stichtinglemat.com/wat-wij-doen/trainingen/
https://cultuurinharmonie.nl/trainingen-voor-statushouders
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Handreiking-van-beleid-naar-inkoop-inburgering-oktober2020.pdf
https://www.pianoo.nl/sites/default/files/media/documents/Handreiking-van-beleid-naar-inkoop-inburgering-oktober2020.pdf


8Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?

Verder lezen over taal leren tussen de Nederlanders? Het 
Leerwerktraject voor elektromonteurs in de regio Rotterdam 
stelt statushouders in staat om de Nederlandse taal te leren 
op de werkvloer. ParticipatieMaatje is een maatjesproject in 
Zwolle dat werkt aan vergroting van de zelfredzaamheid van 
statushouders in de Zwolse samenleving. Dit project stelt 
statushouders daarnaast in staat om de taal te leren tussen 
de Nederlanders. Ook het duaal programma TaalDoen door 
gemeenten Boxtel en Best biedt de mogelijkheid om de taal te 
leren met een Nederlander door middel van een taalstage met 
een taalbuddy. Ook biedt dit programma praktische taallessen 
en workshops.

Verder lezen over gemeentelijke ondersteuning van werk-
gevers? KIS (2017) heeft hierover de publicatie geschreven 
genaamd ‘Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen 
bij het aannemen van vluchtelingen’. 

Zorg ervoor dat de randvoorwaarden op orde zijn zodat deel-

nemers ook daadwerkelijk kunnen deelnemen. Zorg ervoor 

dat deelnemers niet vanwege praktische redenen belemmerd 

worden om deel te nemen. Zorg bijvoorbeeld ervoor dat kinder-

opvang geregeld is voor de statushouders die daar behoefte aan 

hebben.

Verder lezen over het ontwikkelen van een aanpak? Voor 
meer informatie m.b.t. het ontwikkelen van een aanpak voor 
Eritrese statushouders: In 2017 maakte KIS een Handreiking 
voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun inte-
gratie. Daarnaast heeft KIS in deze korte animatie een aantal 
aandachtspunten voor gemeenten op een rij gezet.

2.2 Uitvoering van de aanpak

In deze paragraaf komen achtereenvolgens aan de orde: toegan-

kelijk aanbod (2.2.1), het contact met de doelgroep (2.2.2), de 

samenwerking met organisaties en sleutelpersonen met een 

Eritrese achtergrond (2.2.3) en samenwerking tussen betrokken 

partijen aan de orde (2.2.4).

TOEGANKELIJK AANBOD 

Zorg voor een aanbod dat toegankelijk is voor Eritrese status-

houders, dat aansluit bij de leermogelijkheden van Eritrese 

statushouders voor wie dit aanbod is. Een aanbod dat rekening 

houdt met het taalniveau (mate waarin iemand het Nederlands 

beheerst), het tempo (en eventuele behoefte aan herhaling) 

en (evt. gebrek aan) digitale vaardigheden van de Eritrese 

statushouders. 

Denk ook aan andere vormen van begeleiding (zoals de inzet 

van een theaterdocent) om Eritrese statushouders in staat 

te stellen om zich te ontwikkelen en te groeien. De gemeente 

Haarlem heeft goede ervaringen met de inzet van een theaterdo-

cent bij het aanbod. Dit resulteerde in een theatervoorstelling en 

een workshop rondom hoe je je zelf presenteert in Nederland en 

het gebruik van lichaamstaal. 

“In 2017 was er een theaterdocent die het idee had om een 
groep te starten met Haarlemmers en statushouders. Dit 
werd een voorstelling. Zij wist heel goed hun vertrouwen te 
winnen. Er deden 4 Eritreeërs mee die in het begin terughou-
dend waren en gereserveerd, en zij hebben op het podium 
gestaan. In 6-8 weken zag je mensen heel erg groeien. Deze 
theaterdocent verzorgt ook een workshop in het introductie-
programma: ‘Hoe presenteer je je in Nederland?’. Dat is voor 
Eritreeërs ook lastig. Het is heel gemakkelijk om Eritreeërs 
over het hoofd te zien. Zij richt zich op lichaamshouding, 
lichaamstaal, wat wordt er verwacht in Nederland. Die 
workshop komt ook altijd heel positief uit de evaluatie.”
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem)

Stel Eritrese statushouders in staat om de Nederlandse taal te 

leren in contact met Nederlanders, bijvoorbeeld via taalstages 

op de werkvloer. 

“We kunnen geen Nederlands leren in Eritrese groepen. […] 
Zelfs tijdens de les spreek je Tigrinya. Als je iets niet weet 
vraag je het aan elkaar in het Tigrinya, want je klasgenoten 
zijn ook Eritrees. Zo kun je de taal niet leren.…. In vier jaar 
zou je veel meer [met het leren van de taal] moeten bereiken. 
Wij willen tussen de Nederlanders zitten en Nederlands 
leren. Ik zal de eerste keer iets fout zeggen, maar de tweede 
keer zal ik het begrijpen en zo leer ik Nederlands.” 
(Eritrese statushouder)

“Wat ik goed vind is dat ze een plan voor mij hebben opge-
steld en dat ze een taalstage aan het zoeken zijn voor mij. 
Dat is beter dan als maar thuis zitten. Dan ben je bezig, en 
ga je bijvoorbeeld naar de bibliotheek. Daar [naam soort 
gemeenschapshuis] is een plek waar je bij elkaar komt om 
te biljarten, om te socializen. Daar zijn alleen Nederlanders. 
Door corona lag het stil, maar dat heb ik nodig.” 
(Eritrese statushouder)

“ [Ik zou het heel fijn vinden] als ze ons in contact brengen 
met Nederlandse mensen. Dat is beter dan elke keer maar 
naar taallessen gaan, want je brengt het dan in de praktijk. 
Bijvoorbeeld door taalstage. De taal horen en spreken is 
belangrijk. Als je [alleen] naar school gaat dan vergeet je 
het.” 
(Eritrese statushouder)

https://www.ser.nl/nl/thema/werkwijzer-vluchtelingen/initiatieven/-/media/B05B0C256DD04084973A8CB3912F5E53.ashx
https://www.ser.nl/nl/thema/werkwijzer-vluchtelingen/initiatieven/-/media/B05B0C256DD04084973A8CB3912F5E53.ashx
https://www.ser.nl/nl/thema/werkwijzer-vluchtelingen/initiatieven/participatiemaatje
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/evaluatie-taaldoen/
https://docs.wixstatic.com/ugd/8a19f6_f5da10a0f0244b5b8813a4dd1c961537.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/8a19f6_f5da10a0f0244b5b8813a4dd1c961537.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-ondersteuning-eritrese-nieuwkomers-bij-integratie.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-ondersteuning-eritrese-nieuwkomers-bij-integratie.pdf
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/handreiking-ondersteuning-eritrese-nieuwkomers-bij-integratie.pdf
https://www.kis.nl/artikel/kijken-tips-om-eritrese-nieuwkomers-te-ondersteunen-bij-hun-integratie
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hebben gekletst. Dan zie je elkaar de volgende keer - en toen 
was ik wel in mijn gemeentelijke functie - en mensen vragen 
dan hoe het met mijn kind gaat. Op die manier zien zij ook: 
Dit is niet de anonieme gemeente, dit zijn [de] mensen [van 
de gemeente]. Dat helpt heel erg.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem)

Eritreatown in Leeuwarden voor laagdrempelig contact 
tussen Friezen en Eritrese statushouders
In 2018 heeft de stichting ‘Haring en Hummus’ het project 
Eritrea in Leeuwarden opgezet. Dit had als doel om Eritrese 
statushouders en de andere inwoners van Leeuwarden en 
Friesland met elkaar in contact te brengen. Geïnspireerd op de 
bekende Chinatowns werd een aantal straten in Leeuwarden 
tien dagen lang omgetoverd tot Eritreatown. Een theater 
voorstelling op locatie, gespeeld door zes Eritrese en zes 
Nederlandse acteurs stond hierbij centraal. De voorstel-
ling ging over thema’s zoals thuis zijn, over ver van huis zijn 
en opnieuw beginnen. De voorstelling werd gespeeld door 
jonge Eritrese nieuwkomers en geboren Friezen. Daarnaast 
konden bezoekers Eritrese koffie en hapjes nuttigen, work-
shops Eritrees koken volgen, Eritrese bordspelletjes spelen en 
Eritrese traditionele en moderne mode bewonderen. 

Wees helder in de communicatie met Eritrese statushouders 

over wat wel en wat niet mogelijk is (verwachtingsmanage-

ment). De verwachtingen, die Eritrese statushouders hebben als 

zij net in Nederland aan zijn gekomen, zijn vaak anders dan de 

realiteit. 

Zo hadden Eritrese statushouders in de gemeente Woerden in 

het begin andere verwachtingen ten aanzien van huisvesting in 

de gemeente en de hoogte van de uitkering. In de ervaring van 

de gemeente heeft het goed gewerkt door het gesprek aan te 

gaan met Eritrese statushouders en door helder te communice-

ren over wat wel en niet mogelijk was. 

“… Het was lastig om aan de verwachtingen van Eritreeërs 
te voldoen. Het zijn collectieve mensen, ze zorgen ook voor 
elkaar. Ze laten hun eigen mensen ook niet snel los, die 
hebben ze altijd geholpen. Daardoor kwam de botsing. De 
enige oplossing die ik zag was doorgaan met het programma 
….Wij zijn het gesprek aangegaan en hebben aangegeven 
wat [wel en] niet kon [een kamer in plaats van eigen woning, 
en een deeluitkering in plaats van volledige uitkering]. Zij 
begrepen toen: ‘Ok, er komt geen oplossing, dus wij moeten 
verder.‘ Deze informatie werd vervolgens ook binnen de 
groep verspreid.” 
(Professional betrokken bij aanpak in Woerden) 

Onderstaande handreiking van Pharos (Smal et al., 2017) bena-

drukt het belang van goede informatievoorziening (over gezond-

CONTACT MET DE DOELGROEP

Investeer in een (laagdrempelige) relatie met de doelgroep 

door bewust tijd en aandacht te besteden (aan de communi-

catie met) de doelgroep, tijdens en na afloop van de trajecten. 

Hierdoor kun je beter aansluiten in de aanpak bij de behoeftes 

van de doelgroep en bouw je (als ketenpartner) aan een vertrou-

wensband met de doelgroep. Deze vertrouwensband draagt bij 

aan de leerbaarheid/open leerhouding bij Eritrese statushouders. 

“We gaan op een andere manier in gesprek. Het is vooral 
belangrijk dat je duidelijk kunt maken dat we gelijk zijn. 
Je wordt vaak gezien als een trapje hoger omdat je bij de 
overheid werkt. Dit gevoel weg halen, dat maakt de gesprek-
ken makkelijker. Het kost veel tijd de echte antwoorden te 
krijgen, in plaats van een sociaal wenselijk antwoord van de 
statushouders.”
(Professional betrokken bij de aanpak in Leeuwarden)

“Verdiep je in de mensen (Eritrese statushouders). Verdiep 
je in hun achtergrond, in wat mensen beweegt en waar ze 
tegenaan lopen. Zorg voor verbinding, en geef ze ook een 
stem. Luister goed [naar hen] en betrek ook externe deskun-
digen. En deel de kennis met een brede groep geïnteresseer-
den, zodat je anderen ook mee krijgt.”
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem) 

“In het begin is het niet helemaal goed gegaan, maar 
langzaam hebben we vertrouwen opgebouwd met de Eritrese 
statushouders. Wij kregen meer kennis en gingen ook anders 
met hen in gesprek. Als je een vertrouwensband hebt, dan 
is iemand leerbaar en stelt iemand zich open…De Eritrese 
statushouders raakten ook door ons gemotiveerd. Wij gaven 
ook workshops; het werd een vertrouwensrelatie, dat hadden 
we eerder niet met elkaar.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden)

Organiseer (formele en informele) ontmoetingen gericht op 

persoonlijk contact tussen beleidsverantwoordelijken/beleid-

smakers en doelgroep. Dit kan door persoonlijke ontmoe-

ting tijdens bijeenkomsten, of door middel van andere (laag-

drempelige, informele) evenementen, zoals bijvoorbeeld een 

Eritreatown, waarbij Eritrese statushouders en ander inwoners 

via ontmoeting laagdrempelig met elkaar in contact komen (zie 

ook beschrijving hieronder). Dit creëert een gevoel van urgentie 

en betrokkenheid bij beleidsverantwoordelijken/-makers en 

verkleint de kloof tussen doelgroep en gemeente. Dit draagt ook 

bij aan motivatie van Eritrese statushouders om aan activiteiten 

deel te nemen. 

“Ik ben een aantal keer naar bijeenkomsten voor Eritrese 
vrouwen die georganiseerd waren toegegaan. Een keer heb 
ik toen ook mijn peuter meegenomen, dat werkt ook. We 
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gemeente. Ook spelen mensen die een brugfunctie vervullen 

een belangrijke rol in de uitvoering. Investeer als gemeente in de 

mensen die een brugfunctie vervullen, door opleidingen of trai-

ningen aan te bieden en hen in dienst nemen. 

“Ik raad het iedereen aan om een sleutelpersoon in dienst te 
nemen. Organisaties zijn hier toch minder goed in, omdat ze 
te groot zijn. Een voordeel is dat sleutelpersonen ons [lees: 
Nederlands] systeem kennen.”
(Professionals betrokken bij de aanpak in de gemeente Woerden)

“Stel, iemand wil naar de huisarts, maar diegene durft niet 
te gaan. Wij gaan dan mee, om te helpen duidelijkheid te 
creëren bij de huisarts. Wij zijn daar ook in verband met de 
taal en hun gevoelens. We willen helpen om hun gevoelens 
en meningen te uiten. Wij proberen hun stem te brengen.” 
(Eritrese sleutelpersoon)

Het werken met sleutelpersonen die een brugfunctie vervullen 

kan ook leiden tot creatieve oplossingen voor vraagstukken. In 

de gemeente Leeuwarden bijvoorbeeld ondersteunden sleutel-

personen (zelf ook vaak vader of moeder) jongere statushouders 

om tijdig op te staan. 

“De sleutelpersonen zijn ook vaak vaders of moeders. 
De vaders willen dan de rest van de groep’ bevaderen’ en 
moeders helpen andere moeders. Ze willen elkaar echt 
helpen. Zo hebben ze bijvoorbeeld een wekdienst opgezet 
om jongeren te helpen met in de ochtend [op tijd] opstaan. 
Als wij [professionals betrokken bij de aanpak] even niet 
weten hoe iets op te lossen, dan is er altijd iemand uit de 
groep statushouders die wil helpen, ook met creatieve 
manieren.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Leeuwarden)

Actieve rol voor sleutelpersonen in de gemeente Woerden
De gemeente Woerden heeft twee sleutelpersonen in dienst 
genomen om de gemeente beter toegankelijk te maken voor 
statushouders. Via de Eritrese sleutelpersoon hebben Eritrese 
statushouders een vertrouwd aanspreekpunt, die contact 
kan opnemen met relevante personen en afdelingen binnen 
de gemeente Woerden. De gemeente Woerden heeft een 
bewuste keus gemaakt om op deze manier te investeren in 
sleutelpersonen, om zo aan te sluiten bij de eigen kracht van 
Eritrese statushouders.

Verder lezen? De publicatie van het Verwey-Jonker Instituut 
De inzet van sleutelpersonen in de inburgering (2020). De infos-
heet van Pharos: Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders 
(2018)

heidszorg), herhaling van informatie (door informatie op verschil-

lende momenten aan te bieden) en het belang van laagdrempelig 

informatie aanbieden (zowel mondeling, schriftelijk als digitaal). 

Het is ook belangrijk – zo beschrijft deze handreiking - om status-

houders zelf bij de informatieverstrekking en verspreiding. 

Verder lezen? Bekijk de Handreiking van Pharos Statushouders 
wegwijs maken in de gemeente en in de gezondheidszorg. 
Informatie en voorlichting als voorwaarde voor succesvolle 
inburgering, zelfredzaamheid en een goede gezondheid (2017)

SAMENWERKING MET ORGANISATIES EN SLEUTELPERSONEN 

MET EEN ERITRESE ACHTERGROND

Maak in de uitvoering – voor die onderdelen waarvoor het 

relevant is - gebruik van kennis en ervaring bij externe partijen 

met expertise over de Eritrese doelgroep. De begeleiding is 

hierdoor laagdrempeliger en vergemakkelijkt de toegang tot 

de doelgroep (door het opbouwen van vertrouwen). Deze orga-

nisaties kunnen (een deel van) de activiteiten in het Tigrinya 

geven (zoals training rondom geldzaken en/of empowerment), 

kunnen de ‘culturele vertaalslag’ maken tussen de Nederlandse 

en Eritrese cultuur en hebben tijdens de activiteiten de mogelijk-

heid om uitgebreider bij bepaalde onderwerpen stil te staan of 

te herhalen. 

Trainingen door externe partijen met kennis van 
de doelgroep in Woerden
De gemeente Woerden zag dat Eritrese statushouders 
extra ondersteuning konden gebruiken. Zodoende heeft de 
gemeente Woerden contact gelegd met organisaties die zich 
inzetten voor Eritrese statushouders, zoals stichting Lemat en 
stichting Amana. Deze organisaties bieden trainingen die zich 
specifiek richten op Eritrese statushouders en brengen hun 
ervaringen met eerdere trainingen in andere gemeenten mee. 

Zo heeft de organisatie Amana in de gemeente - ter voorbe-
reiding op instroom in een opleiding - een training rekenen 
voor laagopgeleiden georganiseerd. Deze trainingen waren 
laagdrempeliger, en de Eritrese jongeren die hieraan deelna-
men waren dan ook zeer gemotiveerd om deel te nemen. Ook 
droegen deze trainingen ertoe bij dat het vertrouwen onder de 
deelnemers toenam. 

Betrek bij de uitvoer van de aanpak mensen met een zelfde 

culturele en/of vluchtachtergrond zodat zij een brugfunc-

tie kunnen vervullen tussen statushouders en instanties. 

Dit kunnen sleutelpersonen zijn, of betrokkenen in de wijk. Bij 

een Eritrese sleutelpersoon (bekend met de doelgroep en het 

systeem) kunnen statushouders bijvoorbeeld terecht bij vragen 

of problemen, die hen kan ondersteunen bij het contact met de 

https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/319290_inzet_van_sleutelpersonen_WEB.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/infosheet_sleutelpersonen_gezondheid_statushouders.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/infosheet_sleutelpersonen_gezondheid_statushouders.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2018/10/infosheet_sleutelpersonen_gezondheid_statushouders.pdf
https://vng.nl/files/vng/handreiking_statushouders_wegwijs_maken_in_de_gemeente_en_in_de_gezondheidszorg.pdf
https://vng.nl/files/vng/handreiking_statushouders_wegwijs_maken_in_de_gemeente_en_in_de_gezondheidszorg.pdf
https://vng.nl/files/vng/handreiking_statushouders_wegwijs_maken_in_de_gemeente_en_in_de_gezondheidszorg.pdf
https://vng.nl/files/vng/handreiking_statushouders_wegwijs_maken_in_de_gemeente_en_in_de_gezondheidszorg.pdf
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Ketenoverleg door betrokken partijen in Woerden 
Betrokken ketenpartners in de gemeente Woerden hebben al 
doende het belang ervaren van coördinatie en regie tussen 
verschillende ketenpartijen, die werken aan een gezamenlijk 
doel. Door meer met elkaar te communiceren en een duide-
lijke regierol bij de gemeente groeide het vertrouwen tussen 
de ketenpartners, en weten ketenpartners elkaar beter te 
vinden. Ook concluderen de ketenpartners dat het belang-
rijk is om organisaties te betrekken met kennis van de doel-
groep, zoals stichting Lemat en de opgedane kennis door de 
betrokkenheid van deze organisaties met elkaar te delen. Ook 
vinden ketenpartners het belangrijk om bestaande kennis en 
inzichten ten aanzien van achtergrond en ondersteuning van 
Eritrese statushouders (zoals in Nederland beschikbare publi-
caties over Eritrese statushouders) met elkaar te delen en te 
bespreken. 

Structurele inbedding van overleg tussen ketenpartners in 
Haarlem 
In de gemeente Haarlem is een belangrijk instrument voor de 
onderlinge samenwerking tussen ketenpartners al beschik-
baar. Het ketenoverleg tussen verschillende partijen in het 
sociaal domein is structureel ingebed in de reguliere werkpro-
cessen. Tijdens dit afstemmingsoverleg worden individuele 
casussen van personen met gesignaleerde multiproblematiek 
besproken. Voor iedere casus wordt vervolgens een regie-
voerder aangewezen, die - in samenwerking en samenspraak 
met relevante partijen – die sturing geeft aan mogelijke 
oplossingen. 

Betrek bij de intake door een werkconsulent (van een uitvoe-

ringsorganisatie of van de gemeente) ook een (van de 

gemeente) onafhankelijk persoon, zoals iemand van een maat-

schappelijke organisatie. 

“Zorg dat je bij het intake gesprek ook een onafhankelijk 
iemand erbij hebt, bijvoorbeeld iemand van [naam maat-
schappelijke organisatie]. Het is goed om twee verschillende 
invalshoeken te hebben, en dus niet alleen op de uitkering in 
te zetten.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden)

Verder lezen over samenwerking tussen betrokken partijen? 
Bekijk de Pharos handreiking Regie en ketensamenwerking 
rond de gezondheid van statushouders (2017). 

SAMENWERKING TUSSEN BETROKKEN PARTIJEN 

Beleg de regiefunctie van de aanpak bij de gemeente. Vul 

deze regiefunctie in bij alle fases van de aanpak: ontwikke-

ling, evaluatie en eventuele (tussentijdse) aanpassing van de 

aanpak. Een regievoerder van de gemeente kan coördineren, 

helderheid geven aan de uitvoerende partners over verantwoor-

delijkheden, taken verdelen en ketenpartners aansturen. Borduur 

bij de afspraken met ketenpartners zo veel mogelijk voort op 

expertise en kennis van de betrokken ketenpartners en andere 

samenwerkingspartners. 

“Neem vanaf begin af aan de regie. Lange tijd is de regie 
niet bij ons genomen, daar is tijd mee verloren gegaan. In 
het nieuwe inburgeringsstelsel verwacht ik dat de regie weer 
bij de gemeente ligt en dat de gemeente haar ketenpart-
ners aanstuurt, wel vooraf in overleg en afstemming. [Het 
gaat erom] Niet van bovenaf, maar ook van onderaf, vanuit 
expertise en kennis van ketenpartners, dingen samen te 
gaan uitvoeren. Samenwerken met andere partners is echt 
cruciaal.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden) 

“Wij hebben nu een overzicht van wie wat doet, en wij kunnen 
nu doorverwijzen. Je kan niet met elke organisatie contact 
hebben, maar we hebben wel een breder plaatje van wat er 
allemaal is. Je hebt dan een ander soort functie, maar het 
is goed om ze door te verwijzen en dat er een veilige plek is, 
waar ze [Eritrese statushouders] binnen kunnen lopen. 
(Professional betrokken bij de aanpak in Leeuwarden)

Organiseer een (regelmatig) ketenoverleg voor betrokken 

partijen: gemeente, gemeentelijke uitvoeringsinstanties en 

betrokken maatschappelijke organisaties die vluchtelingen 

opvangen en begeleiden, met als doel uitwisselen over de uitvoe-

ringspraktijk. Hierdoor ontstaat betere samenwerking en vertrou-

wen tussen ketenpartners, en kan ook draagvlak ontstaan voor 

huidig beleid. Uitwisseling tijdens dit ketenoverleg kan ook leiden 

tot (input voor) toekomstig beleid. 

https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Regie%20en%20ketensamenwerking%20rond%20de%20gezondheid%20van%20statushouders
https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/Regie%20en%20ketensamenwerking%20rond%20de%20gezondheid%20van%20statushouders
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“Als je casuïstiekvragen hebt, dan kun je ook bij hen [stich-
ting Lemat] terecht. Zo kunnen we onze Eritrese status-
houders straks beter ‘verkopen’ aan [lees: introduceren bij] 
werkgevers. Ook de werkconsulenten hebben er veel aan 
gehad. Zij hebben veel kennis opgedaan.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden)

Nodig professionals van de gemeente die direct betrokken 

zijn bij de aanpak en diegenen die een ondersteunende rol 

hebben uit voor bijeenkomsten. Neem als betrokken profes- 

sional bijvoorbeeld deel aan bijeenkomsten waar Eritrese status-

houders centraal staan, zoals een afsluitende bijeenkomst. Dit 

versterkt de persoonlijke betrokkenheid van professionals bij de 

aanpak en ondersteunt het van elkaar leren. En nodig bijvoorbeeld 

ook mensen die wat verder weg van het contact met deelnemers 

staan uit voor trainingen en kennisuitwisselingsworkshops. 

“De doelgroep heeft ook letterlijk een gezicht gekregen voor 
ons team. Ons team was bij de diploma-uitreiking bijvoor-
beeld. Dat werkt ook goed voor motivatie.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Leeuwarden)

Grotere betrokkenheid bij professionals buiten het project-
team in de gemeente Leeuwarden
Er was in de gemeente Leeuwarden – mede ter voorbereiding 
op de regierol in het nieuwe inburgeringsstelsel - de behoefte 
om alle betrokken partijen goed in beeld te krijgen, inclusief 
de externe partijen. Ook wilde de gemeente betrokkenheid 
creëren bij alle betrokken professionals, zowel binnen als 
buiten het team. Zo werden bijvoorbeeld ook mensen van 
buiten het directe projectteam uitgenodigd voor een training 
en voor workshops (bijvoorbeeld van de inkoopafdeling van 
de gemeente). Dit heeft ertoe bijgedragen dat bijvoorbeeld de 
inkoopmanager van de gemeente erg betrokken is geraakt bij 
het team dat zich bezighield met de aanpak ter ondersteuning 
van Eritrese statushouders. Dit heeft ertoe geleid dat ook deze 
persoon beter kan meedenken bij wat nodig is voor de aanpak. 

2.4 Monitoring en evaluatie

Betrek de doelgroep ook tijdens de uitvoering bij de invulling 

van het aanbod, zoals bij de invulling van trainingen. Check 

tijdens de trainingen met de doelgroep of het aanbod nog 

steeds aansluit bij de behoefte en pas deze waar mogelijk aan 

(maatwerk). Zo kan het belangrijk zijn om het aantal onder-

werpen tijdens bijeenkomsten te beperken, zodat er voldoende 

tijd overblijft per onderwerp. Als er teveel onderwerpen in een 

training aan de orde komen, kan dit ertoe leiden dat de motiva-

tie bij deelnemers afneemt. Bij te veel onderwerpen blijft er te 

weinig tijd over per onderwerp, terwijl er wel de behoefte is om 

er (meer) over te weten te komen. 

2.3 Ontwikkeling kennis en 
vaardigheden van professionals

Ondersteun professionals van gemeenten en betrokken keten-

partners bij het ontwikkelen van kennis over de doelgroep 

(zoals culturele achtergrond en vluchtgeschiedenis) en bij het 

ontwikkelen van vaardigheden (zoals interculturele commu-

nicatievaardigheden). Maak hierbij gebruik van beschikbare 

publicaties (zoals van KIS en Pharos) en trainingen van externe 

partners (zoals van Eritrese Nederlanders). Hierdoor ontstaat 

bij begeleiders begrip en (culturele) sensitiviteit ten aanzien van 

de situatie van statushouders en kan de professional hiermee 

rekening houden bij hun begeleiding.

“Wij [ketenpartners in de gemeente] zijn te laat gestart 
met een specifieke aanpak. Er was geen tot weinig infor-
matie. [….] Wat ons enorm heeft geholpen, is informatie. 
Bijvoorbeeld het rapport van het SCP over Eritrese status-
houders in Nederland (2018). Daar staat zo veel kennis in 
over wat deze mensen meemaken, en nu begrepen wij het…. 
De kennis ontbrak. Als je kennis hebt, dan kan je sensibiliteit 
tonen. Er was wel kennis over de Syrische doelgroep, maar 
niet over Eritreeërs.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden)

“Stichting Lemat doet ook aan deskundigheidsbevordering. 
[….]. Ze geven een soort introductie aan werkgevers, over hoe 
het is om te werken met Eritrese statushouders. De organisa-
tie heeft dat gedaan voor alle partijen hier in de gemeente.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden).

Verder Lezen over cultuursensitief werken en begelei-
den van statushouders? Zie hiervoor de VNG handreiking 
Cultuursensitief werken (2018), en een publicatie van Pharos 
Begeleiding van statushouders: over gezondheid en participa-
tie. Tips voor professionals in de uitvoering (2019). Zie ook de 
workshop Cultuursensitief werken met Eritrese nieuwkomers 
van Stichting Lemat en de gratis E-training van Pharos Werken 
met mensen met een vluchtelingenachtergrond (E-training). En 
zie ook - voor meer inspiratie - de ervaringen van zes gemeen-
ten tijdens het VNG Impulstraject https://vng.nl/artikelen/
aanpak-rondom-kwetsbare-eritrese-nieuwkomers. 

Zorg ervoor dat er ruimte is voor onderlinge uitwisseling van 

ervaringen door professionals, zoals door het bespreken van 

casuïstiek. Het bespreken van ervaringen door professionals 

kan ook bijdragen aan (het ontwikkelen van) een gezamenlijke 

visie ten aanzien van de aanpak ter ondersteuning van Eritrese 

statushouders. 

https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/11/16/eritrese-statushouders-in-nederland
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/11/16/eritrese-statushouders-in-nederland
https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2018/11/16/eritrese-statushouders-in-nederland
https://vng.nl/files/vng/defcultuursensitief-werken_20181204_2.pdf
https://vng.nl/files/vng/defcultuursensitief-werken_20181204_2.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/01/Tips-voor-professionals-in-de-uitvoering-Pharos.pdf
https://www.pharos.nl/wp-content/uploads/2019/01/Tips-voor-professionals-in-de-uitvoering-Pharos.pdf
http://www.stichtinglemat.com/wat-wij-doen/workshops/
https://www.pharos.nl/training/werken-met-mensen-met-een-vluchtelingenachtergrond/
https://www.pharos.nl/training/werken-met-mensen-met-een-vluchtelingenachtergrond/
https://vng.nl/artikelen/aanpak-rondom-kwetsbare-eritrese-nieuwkomers
https://vng.nl/artikelen/aanpak-rondom-kwetsbare-eritrese-nieuwkomers
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Bied Eritrese statushouders met weinig opleiding (in ieder 

geval de jongeren) ook de mogelijkheid om zich verder te 

blijven ontwikkelen. Zorg ervoor dat ook Eritrese statushouders 

met weinig opleiding zich kunnen blijven door ontwikkelen naar 

andere banen dan banen op het gebied van productiewerk. Zorg 

bijvoorbeeld voor vrijwilligerswerk waarbij Eritrese statushou-

ders gelegenheid hebben om zich verder te ontplooien, en zorg 

ervoor dat (in ieder geval jonge) Eritrese statushouders toegang 

krijgen tot opleidingen. Hiermee voorkom je dat hun potentieel 

onvoldoende benut wordt en dat zij hierdoor gefrustreerd raken. 

“In onze gemeente is dat niet zo, onze gemeente staat 
voor: ‘Doe kennis op en ontwikkel jezelf’. Maar er moet wel 
continuïteit zijn. Het is goed dat ze ons wakker schudden en 
activeren, maar ze moeten dat wel doorzetten zoals het is 
begonnen, zodat je uiteindelijk een baan bereikt. Mensen die 
wat ouder zijn kun je wel als productiewerker of schoonma-
ker laten werken, maar een jonger iemand laten schoonma-
ken of kranten laten inpakken zorgt voor stress.” 
(Eritrese statushouder)

“Het [onze huidige situatie] raakt ons, het laat ons niet onbe-
roerd. Je kunt geen beroep uitoefenen dat verder gaat dan 
schoonmaken. We kunnen niet overweg met de computer. Ze 
moeten ons digitale vaardigheden leren.” 
(Eritrese statushouder)

“..Wij willen wat anders. Wij willen Nederlands leren en een 
beroep leren zodat we vooruit kunnen komen, in plaats van 
bedelen bij de gemeente en afhankelijk zijn. Zodat we zelf-
redzaam zijn en kunnen werken.” 
(Eritrese statushouder)

Organiseer feedback om beleid/aanpak te evalueren en aan te 

kunnen passen bij alle betrokken partijen, waaronder ook de 

doelgroep zelf, bijvoorbeeld door een klankbordgroep, maar ook 

door raadpleging van professionals/vrijwilligers in de uitvoering. 

“We hebben statushouders zelf gesproken om de ervaringen 
en tips te horen. Een tip [van een statushouder] was: ‘De 
inburgering voelt als een hoepel waar we doorheen moeten. 
Het voelt als een verplichting, en niet iets wat helpt om de 
weg te vinden hier.’ Het is goed om mensen die de inbur-
gering al afgerond hebben in het begin van traject te laten 
vertellen over hun ervaringen. Zodat mensen het niet zien als 
een verplichting, maar als een kans. Dat is een goede tip!” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Haarlem)

2.5 Na afloop van een traject

Blijf – ook na afloop van trajecten - proactief contact onderhou-

den met Eritrese statushouders, zodat je zicht blijft houden op 

wat er leeft en speelt bij deze statushouders en je als gemeente 

zicht houdt op behoeftes aan vervolgaanbod. 

Bied deelnemers ook na afronding van een traject de mogelijk-

heid voor een vervolg. Door deelname aan een traject, worden 

deelnemers geactiveerd en vaak ook gemotiveerd om verder 

stappen te ondernemen ter verhoging van zelfredzaamheid en 

participatie. Zodoende is het belangrijk ook een vervolgtraject 

aan te bieden, dat deelnemers meer wegwijs maakt in de moge-

lijkheden voor opleiding en/of ondersteuning bij het vinden van 

werk. Hoe hierbij op individueel niveau maatwerk te leveren is 

soms nog wel een zoektocht. 

“Het is lastig om na afloop voor de groep die in december 
(2019) klaar was een betekenisvol traject te organiseren. We 
kunnen heel moeilijk op maat iedereen tegelijk ondersteu-
nen. De een kan meer dan de ander. En toen kwam Corona. 
We zijn aan het zoeken hoe je maatwerk levert na afloop van 
een traject.” 
(Professional betrokken bij de aanpak in Woerden)
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Haarlem

INLEIDING

In de gemeente Haarlem vallen veel van de activiteiten van de 

gemeente Haarlem ter ondersteuning van Eritrese statushou-

ders onder de algemene aanpak voor statushouders. De aanpak 

in Haarlem is wel ontwikkeld om tegemoet te komen aan de 

specifieke uitdagingen en behoeften van statushouders in 

Haarlem. Een groot deel van hen is afkomstig uit Eritrea. 

De aanpak bestaat uit een introductieprogramma van vier 

dagdelen gedurende vijf weken, een contactkaart voor Eritrese 

statushouders, kennisvergroting van professionals en aanbod 

van specifieke programma’s op het gebied van psychische 

gezondheid, inzet van sleutelpersonen, deskundigheidsbevor-

dering van professionals gericht op vroegsignalering en inzet 

van vrijwilligers bij vroegsignalering en het organiseren van 

themaspecifieke bijeenkomsten voor Eritrese statushouders.

BESCHRIJVING VAN DE AANPAK

Onderdeel van de algemene aanpak in Haarlem is een stan-

daard introductieprogramma van vijf weken (vier ochtenden 

per week). Dit heeft tot doel statushouders wegwijs te maken 

in Haarlem. Het introductieprogramma wordt uitgevoerd door 

meerdere betrokken partijen in de stad en besteedt o.a. aandacht 

aan werk, (psychische) gezondheid en het schoolsysteem in 

Nederland. Na het introductieprogramma starten statushou-

ders met een traject op weg naar werk, of ze beginnen aan een 

opleiding.

Naar aanleiding van het Impulstraject Gemeentelijke ondersteu-

ning aan Eritrese nieuwkomers van de VNG heeft de gemeente 

Haarlem een contactkaart ontwikkeld voor Eritrese statushou-

ders. De contactkaart is met een korte beschrijving, (deels zelf 

in te vullen) contactgegevens en andere basisinformatie een 

hulpmiddel voor statushouders over waar zij terecht kunnen 

voor vragen bij de gemeente en bij andere organisaties. Deze 

contactkaart is naast in het Nederlands ook in het Tigrinya 

beschikbaar. De gemeente Haarlem was van plan dit jaar (2020) 

ook een ‘centering pregnancy’ cursus voor zwangere Eritrese 

3 Korte omschrijving van de aanpakken in drie 

gemeenten 

vrouwen opstarten. Dit moest echter door de coronamaatrege-

len worden uitgesteld. 

Een belangrijk speerpunt van de algemene aanpak van status-

houders van de gemeente Haarlem is het betrekken van status-

houders zelf. De gemeente werkt bijvoorbeeld nauw samen 

met migrantenzelforganisaties. Daarnaast is er een klankbord-

groep van statushouders die op verschillende manieren wordt 

geraadpleegd, waar ook Eritrese statushouders deel van uit 

maken. Zo werd de klankbordgroep bijvoorbeeld geraadpleegd 

bij het ontwikkelen van het introductieprogramma.

Als onderdeel van de integrale aanpak wordt op verschillende 

manieren en momenten aandacht besteed aan de psychi-

sche gezondheid van statushouders via kennisvergroting 

van professionals en aanbod van specifieke programma’s. 

Bijvoorbeeld via een programma wat tot doel heeft de psycho-

sociale zorgstructuur te verbeteren. De training Mind-Spring van 

ARQ, een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie 

en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen, is ook 

toegankelijk voor Eritrese statushouders. 

Bij de GGD en een lokale welzijnsorganisatie zijn vier sleutelper-

sonen gezondheid werkzaam, van wie twee sleutelpersonen met 

een Eritrese migratieachtergrond. De sleutelpersonen vervullen 

een brugfunctie tussen statushouders en de gezondheidszorg. 

De gemeente maakt bijvoorbeeld gebruik van de deskundigheid 

van de sleutelpersonen om het lokale netwerk, zoals de sociale 

wijkteams, te versterken en in contact te zijn met de doelgroep.

Ook organiseert de gemeente Haarlem activiteiten ter bevor-

dering van de deskundigheid van medewerkers van Sociale 

Wijkteams en andere reguliere instanties, gericht op het tijdig 

signaleren van problemen van statushouders. Elk wijkteam heeft 

een aandachtsfunctionaris statushouders. Ook vrijwilligers 

spelen een grote rol bij de signalering van problemen, waaron-

der die van Eritrese statushouders. Vrijwilligers van de organi-

satie Thuis in Haarlem, een welzijnsorganisatie, zijn bijvoorbeeld 

nauw betrokken bij de Eritrese groep statushouders. 
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SPECIFIEKE ACTIVITEITEN/COMMUNICATIE GERICHT OP 

ERITRESE STATUSHOUDERS

Tevens zijn op specifieke onderdelen activiteiten en/of commu-

nicatie middelen, specifiek gericht op Eritrese statushouders, 

opgezet dan wel ontwikkeld. Naar aanleiding van signalen die uit 

de Eritrese gemeenschap zijn opgevangen, is een aantal bijeen-

komsten georganiseerd over onderwerpen zoals: (signaleren 

en omgaan met) stress, man-vrouw verhoudingen, opvoe-

ding en huiselijk geweld. Deze bijeenkomsten werden geleid 

door Eritrese culturele intermediairs in samenwerking met 

Nederlandse hulpverleners. Er bleek veel belangstelling voor en 

meer behoefte te zijn aan dit soort bijeenkomsten. 

Leeuwarden

INLEIDING

De aanpak van de gemeente Leeuwarden wordt mede uitgevoerd 

ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet en wordt uitge-

voerd met financiering uit het Europese AMIF (Asiel Integratie en 

Migratiefonds van de Europese Unie)2. 

De aanpak bestaat uit een training (van ca. een maand), de 

mogelijkheid voor contact met de gemeente en op een laag-

drempelige locatie, aandacht voor cultuur sensitief werken en 

samenwerking met culturele mediators. 

BESCHRIJVING VAN DE AANPAK 

De training “Thuis in Leeuwarden” bestrijkt 12 dagdelen (drie 

dagdelen per week) waarin verschillende onderwerpen aan 

de orde komen: Wonen, Budgetteren, Digitale vaardigheden, 

Mentale weerbaarheid/stress, Gezondheid/gezondheidszorg, 

Opvoeden, Onderwijs, Sport en bewegen, Werken in Nederland. 

Ook bezoeken aan plekken in de stad maken onderdeel uit van 

het programma. 

Voor het beantwoorden van vragen en doorverwijzing naar 

andere organisaties is de gemeente op een centrale locatie in 

de stad (niet het gemeentehuis) toegankelijk voor statushou-

ders, zo ook voor Eritrese statushouders. Daarnaast is bij deze 

aanpak aandacht voor cultuur-sensitief werken. Medewerkers 

van de gemeente en ketenpartners zijn hierin getraind door een 

externe organisatie. 

Ook zijn cultureel mediators (sleutelpersonen) opgeleid door 

een externe organisatie (Amaryllis i.s.m. stichting Nieuwlander), 

2 Zie voor meer informatie https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/
subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif/
over-asiel-migratie-en-integratiefonds-amif

die als brug kunnen fungeren in het contact tussen onder andere 

de gemeente en Eritrese statushouders.

In verband met Corona zijn de trainingen stopgezet, waardoor 

een beperkt aantal mensen (ca. 30) tot en met maart 2020 aan 

de training heeft kunnen deelnemen. In september 2020 zijn drie 

nieuwe trainingen van start gegaan.

Woerden

INLEIDING

De aanpak in Woerden richt zich op Eritrese statushouders 

binnen de Z-route van het nieuwe inburgeringsbeleid. De aanpak 

richt zich op het verbeteren van de Nederlandse taal (richting 

A1 niveau), activering, (ondersteuning richting) zelfredzaamheid, 

met als doel (meer) participatie van deelnemers. 

De aanpak omvat een programma van drie dagen per week, 

aanvullende thema specifieke activiteiten, en eventueel aanvul-

lende intensieve begeleiding of aanvullende ondersteuning bij de 

voorbereiding op het inburgeringsexamen

BESCHRIJVING VAN DE AANPAK

De aanpak is een combinatie van deelname aan (georgani-

seerde) activiteiten in combinatie met eventueel aanvullende 

intensieve begeleiding. De activiteiten omvatten een programma 

van drie dagen per week, waarbij in de ochtenden taallessen 

worden gegeven en in de middagen workshops. 

De workshops omvatten verschillende onderwerpen gericht op 

participatie (empowerment, KNM, sport en/of muziek en kennis-

making met vrijwilligerswerk/toeleiding naar werk) en andere 

onderwerpen, zoals voorlichting over gezondheid en het gezond-

heidssysteem, het onderwijssysteem, rekenen, digitale vaardig-

heden en geld. Daarnaast is ruimte voor aanvullende activitei-

ten gericht op (ondersteuning bij) budgettering/administratie en 

het bezoeken van ouderavonden. De gemeente organiseert de 

kinderopvang waar nodig. Ook is extra ondersteuning geboden 

bij de voorbereiding op het inburgeringsexamen voor wat betreft 

het KNM gedeelte. 

Bij sommige activiteiten is een externe organisaties ingezet met 

kennis van en ervaring met de Eritrese doelgroep. Ook zet de 

gemeente (betaalde) sleutelpersonen in voor contact en vragen 

van deelnemers na afloop van het traject. 

Een groep jongeren en een groep moeders hebben het traject 

afgerond. De vadergroep is in verband met de coronacrisis nog 

niet gestart.

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif
https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/asiel-migratie-en-integratiefonds-amif
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