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(vertegenwoordigers van) Eritrese statushouders uit dezelfde 

gemeenten hoe zij deze aanpakken ervaren. Daarnaast organi-

seerden we een aanvullende expertmeeting met beleidsmakers 

van verschillende gemeenten, belangrijke samenwerkingspart-

ners en andere betrokken partijen. 

In dit artikel worden lessen getrokken uit de ervaringen van de 

drie gemeenten en de uitkomsten van de expertmeeting met 

betrekking tot de vraag hoe een gemeente kan bepalen of speci-

fieke maatregelen voor bepaalde groepen nodig zijn. Hoewel dit 

wordt gedaan aan de hand van ervaringen met Eritrese status-

houders, hebben de lessen die in het artikel worden getrokken 

betrekking op statushouders in het algemeen. 

Specifieke maatregelen
In de integratienota van 2011 staat het volgende ten aanzien 
van het afschaffen van specifiek beleid voor bepaalde 
groepen: ‘Uitgangspunt is dat ‘niet afkomst, maar toekomst 
telt’. Dit impliceert dat er geen beleid meer wordt gevoerd op 
basis van herkomst. (…) Via regulier beleid op het gebied van 
arbeidsmarkt, onderwijs en wonen moet elke burger in staat 
zijn om naar vermogen een zelfstandig bestaan op te bouwen; 
zo nodig ondersteund door familie of naaste omgeving. Beleid 
moet werken voor alle groepen in de samenleving. Waar dat 
niet het geval is, wordt bijgestuurd op het algemene beleid en 
wordt niet langer gegrepen naar specifieke instrumenten. (…) 
Of het nu gaat om vergroting van de arbeidsdeelname, verbe-
tering van de taalbeheersing of het terugdringen van schooluit-
val, overlast en criminaliteit. (…) Het generieke beleid voorziet 
in een palet aan maatregelen waarmee de overheid optreedt 
tegen deze problematiek”.  

In dit artikel bedoelen we met specifieke maatregelen, dat er 
een aanvullende en/of uitgebreidere aanpak voor problematiek 
wordt gehanteerd, speciaal gericht op specifieke groepen. Dit 
kunnen gerichte activiteiten voor bepaalde doelgroepen zijn, 
maar ook bijvoorbeeld verschillen in werkwijzen van instanties 
ten aanzien van specifieke doelgroepen, zoals het inzetten van 
tolken of sleutelpersonen, of het langer de tijd nemen voor 
afspraken. 

Specifieke maatregelen voor Eritrese 
statushouders 

Sinds het verschijnen van de integratienota in 2011 zijn gemeen-

ten terughoudend geworden om doelgroepen met specifieke 

problemen en behoeftes - in aanvulling op het algemene beleid 

– met aanvullende maatregelen te ondersteunen. Toch blijken 

specifieke maatregelen vaak noodzakelijk, omdat bepaalde 

uitdagingen die veel voorkomen bij specifieke doelgroepen 

onvoldoende binnen het generieke beleid zijn aan te pakken. 

De vraag via wat voor beleid doelgroepen met specifieke 

problemen en behoeftes ondersteund  moeten worden speelt 

al tientallen jaren. In 2011 heeft de overheid expliciet gekozen 

voor algemeen beleid, in plaats van doelgroepspecifiek beleid, 

aldus de integratienota “Integratie, binding, burgerschap”.1 

Specifieke maatregelen, gericht op de aanpak van proble-

men die zich in sommige groepen versterkt voordoen, werden 

voortaan ingebed in regulier beleid. Uitgangspunt was de 

verantwoordelijkheid van betrokkenen en reguliere maatschap-

pelijke instellingen. Een belangrijk argument voor de keuze 

voor algemeen versus specifiek beleid, was dat doelgroepspe-

cifiek of “minderhedenbeleid” teveel de nadruk op verschillen 

tussen groepen mensen legde, en daarom integratie in de weg 

stond. Het uitgangspunt werd dat beleid en uitvoering voor 

iedereen is, en iedereen op een gelijke manier wordt behan-

deld. Het generieke beleid moest daarbij wel voldoende moge-

lijkheden voor individueel maatwerk bieden. 

In de praktijk blijkt dan ook dat voor bepaalde groepen met 

specifieke vragen en uitdagingen er – zoals was voorzien 

- specifieke maatregelen nodig zijn, in aanvulling op het 

algemene beleid. Een groep waarop dit in het bijzonder van 

toepassing is zijn Eritrese statushouders in Nederland.  De 

inburgering en toeleiding naar participatie verloopt bij veel 

Eritrese statushouders moeizaam. Dit artikel is bedoeld om 

gemeenten te helpen bij het maken van afwegingen over het 

inzetten van specifieke maatregelen voor specifieke groepen, 

zoals Eritrese statushouders. 

In dit artikel bespreken we hoe gemeenten kunnen bepalen of 

er aanvullende ondersteuning nodig is voor specifieke (sub)

groepen binnen de groep statushouders in de gemeente. Dit 

artikel is gebaseerd op een onderzoek van het Kennisplatform 

Integratie en Samenleving over de integratie en participatie van 

Eritrese statushouders als casus voor specifieke aanpakken 

binnen het generieke beleid. Dit onderzoek resulteerde in een 

Handreiking ‘Aan de slag met Eritrese statushouders in uw 

gemeente?’ voor gemeenten en hun samenwerkingspartners, 

die verschillende typen aanpakken, succes- en randvoorwaar-

den die van belang zijn om de integratiekansen van (Eritrese) 

nieuwkomers te vergroten beschrijft. Voor de totstandkoming 

van die handreiking vroegen wij beleidsmakers uit de gemeente 

Haarlem, Leeuwarden en Woerden naar de aanleiding, ontwik-

keling en randvoorwaarden van hun specifieke aanpakken 

voor ondersteuning van Eritrese statushouders, en vroegen we 

1 Kamerstuk 32824 nr.1: Brief van de Minister van Buitenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 16 juni 2011: Visie op Integratie “Integratie, binding en 
burgerschap”.
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ders te maken hebben.3 Dit doen gemeenten omdat zij er in die 

gevallen van overtuigd zijn dat aanvullende ondersteuning nood-

zakelijk is om algemeen beleid en ondersteuning ook voor deze 

groep effectief te laten zijn. 

“In het begin was er geen speciale aanpak. Eerst was het 
voor iedereen hetzelfde. Wij zagen Eritreeërs ook niet als 
bijzondere groep. Maar we zagen dat er Eritreeërs waren 
die een andere aanpak nodig hadden. Er waren [knelpunten 
op het gebied van] het werk, in het begrijpen van bepaalde 
zaken, in het meedoen.” 
(Gemeente Woerden)

De gemeenten Haarlem, Leeuwarden en Woerden voerden 

bijvoorbeeld verschillende activiteiten specifiek voor Eritrese 

statushouders uit. In alle drie gemeenten zijn trainingen, work-

shops of bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als 

mentale weerbaarheid en stress, gezondheid(zorg), opvoeding, 

budgetteren, man-vrouw verhoudingen, sport en bewegen, 

huiselijk geweld, en digitale vaardigheden. Tevens maakten alle 

drie de gemeenten gebruik van of werkten (samen) met sleutel-

personen of culturele mediators met een Eritrese achtergrond. 

In deze gemeenten bleek het algemene beleid onvoldoende 

mogelijkheden te bieden om deze groep voldoende effectief te 

ondersteunen. Soms waren er ook meer directe aanleidingen 

voor, zoals incidenten waarbij problemen plotseling erg zicht-

baar werden. 

Maatwerk als onderdeel van algemeen beleid
Ter voorbereiding op de nieuwe inburgeringswet die vanaf 

1 januari 2022 van kracht wordt, hebben veel gemeenten de 

laatste jaren extra ingezet op het verbeteren en doorontwikkelen 

van een effectieve structuur voor het ondersteunen en faciliteren 

van de inburgering en maatschappelijke participatie van status-

houders. Onder de nieuwe wet krijgt de gemeente een grotere 

rol bij de begeleiding van statushouders. Aan de hand van een 

op een brede intake gebaseerd persoonlijk Plan Inburgering en 

Participatie, gaan statushouders één van de drie nieuwe leerrou-

tes volgen om in te burgeren; de B1 route waarin taal en (vrij-

willigers)werk wordt gecombineerd, de onderwijsroute voor de 

jongere inburgeraars en de zelfredzaamheidsroute voor inbur-

geringsplichtigen voor wie de B1-route of onderwijsroute niet 

haalbaar is. Uit de KIS Monitor gemeentelijk beleid arbeidstoel-

3 Zie bijvoorbeeld de praktijkprojecten die zijn verzameld door de VNG in het 
kader van het Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vergunninghouders 
(OTAV): https://vng.nl/ondersteuning-en-advies-asiel-otav, en de 
Impulstrajecten Gemeentelijke ondersteuning aan Eritrese nieuwkomers van 
de VNG: https://vng.nl/files/vng/2019-01_vng_impuls_v8_highres.pdf.

In veel gemeenten manifesteert zich dat bij de recente groep 

Eritrese statushouders. Sinds 2014 vormen Eritreeërs, na de 

Syriërs, de grootste groep onder mensen die in Nederland een 

verblijfsstatus krijgen (SCP, 2018). Verschillende onderzoeken, 

zoals het onderzoek ‘Eritrese statushouders in Nederland’ van 

het SCP (2018), 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 moeizaam verlopen.2  Dit zet ook hun mogelijkhe-

den voor maatschappelijke participatie onder druk. Uit het SCP 

rapport van 2018 blijkt dat Eritrese statushouders vaak uit een 

heftige situatie komen en vaak een moeizame asielprocedure 

doorlopen, met name rond gezinshereniging. Daarnaast blijken 

veel van hen achter te blijven als het gaat om inburgering, parti-

cipatie op de arbeidsmarkt en in het Nederlandse onderwijs. 

Veel Eritrese statushouders kampen daarbij met psychische 

problemen. 

Net als bij alle groepen mensen, blijft het belangrijk om te bena-

drukken dat er veel verschillen zijn binnen de groep Eritrese 

statushouders en daarmee ook in de mate waarin uitdagingen 

zich voordoen. De situatie van een oudere, analfabete, vrou-

welijke Eritrese statushouder met drie kinderen zal natuurlijk 

anders zijn dan die van een jonge, alleenstaande Eritrese man. 

Ondanks de individuele verschillen leert de ervaring uit de 

praktijk echter dat er zaken zijn die relatief veel voorkomen bij 

Eritrese statushouders. Professionals die met Eritrese status-

houders werken merken bijvoorbeeld dat de achterstand in 

kennis van en ervaring met onderwijs, de toeleiding naar regulier 

onderwijs in Nederland bemoeilijkt. Niet alleen omdat mensen 

moeite hebben met de taal en niet goed hun weg kunnen vinden 

binnen het schoolsysteem, maar ook omdat het voor hen niet 

altijd vanzelfsprekend is om gericht te zijn op het volgen van 

een opleiding. Bijvoorbeeld, omdat zij zo snel mogelijk aan het 

werk willen om hun familie financieel te kunnen ondersteunen. 

Dit soort kenmerken en omstandigheden zorgen ervoor dat het 

algemene aanbod voor statushouders  onvoldoende toeganke-

lijk en toereikend is voor Eritrese statushouders. 

In diverse gemeenten zijn de laatste jaren aanpakken ontwikkeld 

gericht op uitdagingen waarmee specifiek Eritrese statushou-

2 Zie Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) (2018). Eritrese statushouders 
in Nederland. Den Haag: SCP; Ferrier, J., M. Kahmann en L. Massink, 
2017, Jullie Nederlanders hebben voor alles een systeem. Handreiking 
voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie. Utrecht: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving; Gruijter, M. de en I. Razenberg, 
2017, Verkenning: Integratiekansen van Eritrese vluchtelingen in Nederland. 
Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

https://vng.nl/ondersteuning-en-advies-asiel-otav
https://vng.nl/files/vng/2019-01_vng_impuls_v8_highres.pdf
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van de doelgroep van bepaald aanbod zijn. Daarna volgt de vraag 

wie van die doelgroep er wel en wie van de doelgroep er niet 

bereikt wordt met het aanbod. Hierbij kan bijvoorbeeld worden 

gekeken naar eventuele verschillen op basis van geslacht, 

herkomst, of opleidingsniveau. Goede voorbeelden van het in 

beeld brengen van een groep statushouders in een gemeente 

zijn de ‘Gezondheidsprofielen statushouders’ die GGD’s in 

verschillende regio’s hebben opgesteld.5 

Voor het tijdig kunnen signaleren van problemen met betrekking 

tot de toegankelijkheid van beleid en of het beleid passend is, 

is het essentieel dat er een goede verbinding gelegd én onder-

houden wordt met mensen uit de doelgroep zelf. Dit kunnen ook 

bijvoorbeeld sleutelpersonen6, zelforganisaties, of een klank-

bordgroep statushouders zijn. 

“Het grootste gedeelte van de Eritrese groep was AMV’er, en 
er waren problemen met deze groep. Het waren jongeren die 
uit beeld waren bij de gemeente. Het was nodig om hen erbij 
te betrekken en te kijken wat er speelt in de groep.” 
(Gemeente Leeuwarden)

Daarnaast zijn er binnen de gemeenten verschillende externe 

partijen die statushouders begeleiden, zoals maatschappelijke, 

welzijns- en vrijwilligersorganisaties. In de gemeenten Haarlem 

en Woerden zijn er goede ervaringen opgedaan met periodieke 

overkoepelende overleggen waarbij deze organisaties met elkaar 

en met de gemeente overleggen en ervaringen uitwisselen. 

“Wat wij in 2017-2018 hebben opgezet is een ketenover-
leg. Met vijf partijen die actief bij statushouders betrokken 
zijn: de gemeente, een werkbedrijf, woningcorporatie, 
vrijwilligersorganisatie en het Vluchtelingensteunpunt. 
Dit ketenoverleg was om onderwerpen op tafel te krijgen, 
juist bij deze groep, omdat we het anders telkens individu-
eel op zouden lossen. In het ketenoverleg bespraken wij 
onderwerpen waar we samen over nadachten en waar we 
wellicht beleid van konden maken. Het ketenoverleg was een 
aanwinst.” 
(Gemeente Woerden)

5 Zie bijvoorbeeld het gezondheidsprofiel statushouders Haarlem: https://
gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200071992-5-Bijlage-4-
Gezondheidsprofiel-statushouders.pdf. 

6 Zie bijvoorbeeld de adviezen over het betrekken van sleutelpersonen 
bij (beleidsvorming rondom) de nieuwe Wet inburgering op p. 36 van 
de rapportage van het Verwey-Jonker Instituut (2020): De inzet van 
sleutelpersonen in de inburgering - Verwey-Jonker Instituut (verwey-jonker.
nl).

eiding vluchtelingen 20204 blijkt dat gemeenten steeds meer 

investeren in het goed leren kennen van de statushouder, zodat 

ze passende ondersteuning kunnen bieden. Dit lijkt ook al tot 

betere uitkomsten te leiden op het gebied van (arbeids)partici-

patie. Op dit moment zien we echter dat zelfs als maatwerk al in 

het algemene beleid verankerd is, gemeenten behoefte hebben 

aan het kunnen adresseren van knelpunten bij bepaalde groepen 

statushouders. De vraag blijft dus wat er eventueel nog meer kan 

of moet worden gedaan om de doelstellingen van het (toekom-

stige) inburgeringsbeleid te realiseren.

“Er bestaat niet zoiets als dé Eritrese doelgroep en persoons-
gericht werken blijft belangrijk. Maar je moet het hele 
specifieke wel kunnen benoemen. Een van die dingen is laag-
geletterdheid onder de Eritrese groep. Je moet kijken hoe 
jij en professionals daar aandacht voor hebben. Hoe kan je 
daarmee werken? En dit ook doortrekken naar de werkvloer 
of participatie trajecten.” 
(Trainer/adviseur Gezondheid en Welzijn vluchtelingen)

Lessen voor de keuze voor aanvullend aanbod
We trokken een aantal lessen uit gesprekken met (vertegenwoor-

digers van) statushouders, beleidsmakers en -uitvoerders van 

verschillende gemeenten, belangrijke samenwerkingspartners 

en andere betrokken partijen. Deze lessen kunnen gemeenten 

gebruiken bij het beantwoorden van de vraag of er aanvullende 

ondersteuning nodig is voor specifieke (sub)groepen binnen de 

groep statushouders in de gemeente.

Les 1: Onderzoek samen met de doelgroep en betrokken 

partijen of het beleid voor alle statushouders toegankelijk en 

passend is. 

Het is belangrijk je als gemeente af te vragen of iedereen op 

wie het beleid gericht is toegang heeft tot het aanbod en of het 

aanbod passend is voor alle (groepen) statushouders. Bij vragen 

rond toegankelijkheid is het bijvoorbeeld van belang dat de taal-

barrière niet in de weg staat bij de communicatie met en over 

de gemeente en andere betrokken partijen, waardoor belangrijke 

informatie onvoldoende bij de doelgroep aankomt. De vraag of 

het beleid passend is betreft bijvoorbeeld het taalaanbod: sluiten 

het tempo en de methode aan bij de mogelijkheden van alle 

statushouders? 

Voor een helder antwoord op de vraag of beleid voor iedereen 

toegankelijk en passend is, is het ten eerste van belang dat de 

gemeente scherp in beeld heeft wat de omvang en kenmerken 

4 https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-
vluchtelingen-2020.

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200071992-5-Bijlage-4-Gezondheidsprofiel-s
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200071992-5-Bijlage-4-Gezondheidsprofiel-s
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20200071992-5-Bijlage-4-Gezondheidsprofiel-s
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/de-inzet-van-sleutelpersonen-in-de-inburgering/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/de-inzet-van-sleutelpersonen-in-de-inburgering/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/de-inzet-van-sleutelpersonen-in-de-inburgering/
https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2020
https://www.kis.nl/publicatie/monitor-gemeentelijk-beleid-arbeidstoeleiding-vluchtelingen-2020
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“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.” 
(Gemeente Haarlem)

Het is belangrijk dat beleidsmakers zich blijven realiseren 

dat situaties die zich voordoen niet statisch zijn, maar altijd 

in ontwikkeling. De aard van problemen kan veranderen en de 

groep mensen die bepaalde problemen ervaren kan veranderen 

van samenstelling. Door samen met de doelgroep en betrok-

ken partijen te blijven onderzoeken of het beleid voor iedereen 

toegankelijk en passend is, kan er worden ingespeeld op deze 

variabiliteit en onvoorspelbaarheid. Dit sluit ook goed aan bij de 

ambitie van de nieuwe Wet inburgering om een ‘lerend stelsel’ 

in te richten, waarbinnen continu leren en ontwikkelen wordt 

geborgd.

Tot slot
De nieuwe Wet inburgering biedt meer aanknopingspunten voor 

het omgaan met de variatie aan behoeften en mogelijkheden 

tussen statushouders. Ten eerste, door de verschillende leer-

routes, en ten tweede, door de mogelijkheden voor het leveren 

van individueel maatwerk. Tegelijkertijd zullen gemeenten wel 

aandacht moeten blijven houden voor hoe het algemene beleid 

in de praktijk uitwerkt. Het periodiek nagaan of er groepen zijn 

die niet of minder goed worden bereikt en/of waarbij het beleid 

minder goed aansluit, sluit goed aan bij de ambities omtrent een 

‘lerend stelsel’. Door blijvend in contact te staan met (vertegen-

woordigers van) statushouders zelf en direct betrokkenen in de 

uitvoering, kan huidig beleid voortdurend gemonitord worden. In 

lijn daarmee kan het beleid indien nodig aangepast worden en/of 

kunnen aanvullende acties ondernomen worden voor specifieke 

groepen. 

Het in kaart brengen van de ‘Klantreis’ is ook een geschikte 

methode om na te gaan of aanbod passend is. Professionals 

van betrokken organisaties, gemeente en sleutelpersonen 

kunnen deze als uitgangspunt nemen voor het bespreken van 

knelpunten en oplossingen. Andere methoden die ingezet 

kunnen worden om toegankelijkheid en aansluiting bij speci-

fieke groepen te onderzoeken zijn bijvoorbeeld het consulteren 

van klankbordgroepen van statushouders, of het evalueren van 

trajecten. Door zo goed mogelijk de vinger aan de pols te houden 

bij diegenen voor wie het beleid bedoeld is, is het mogelijk inzicht 

te krijgen in eventuele problemen en de (groepen) statushouders 

die deze problemen ervaren. Als blijkt dat sommige problemen 

met name bij specifieke groepen voorkomen, kan er gekeken 

worden of aanvullende ondersteuning voor deze groepen wense-

lijk is.

Les 2: Zet gerichte acties in als bestaand aanbod onvoldoende 

toegankelijk en passend blijkt.

Als blijkt dat specifieke (sub)groepen opvallend slecht bereikt 

worden, of dat bestaand aanbod voor bepaalde groepen niet 

voldoende passend is, kunnen gemeenten daar gerichte stra-

tegieën op inzetten. Hierbij leidende vragen zijn: wat is er 

extra nodig om de groepen die nog niet worden bereikt, ook te 

bereiken, hoe kan het aanbod beter aansluiten bij de mogelijkhe-

den van deze groepen, en hoe kunnen randvoorwaarden hiervoor 

gerealiseerd worden? 

“We moeten kijken naar hoe we ons beleid werkbaar 
kunnen maken voor de Eritrese doelgroep. Wij hebben 
beleid gemaakt en trajecten opgezet vanuit een Nederlands 
perspectief. Als je van een Eritrese jongen uit een dorp 
verwacht dat hij op de computer taalles gaat volgen staat hij 
al 1-0 achter. En als hij toetsen op de computer moet maken 
staat hij 2-0 achter. Wij moeten ons beleid zo instellen dat 
ze een eerlijke kans hebben om de taal echt goed te kunnen 
leren en dan moeten we pas weer verder kijken, want op dit 
moment is dat niet het geval. Wij moeten iets gaan bijstellen 
zodat ons beleid op hen aansluit.” 
(Directrice Zelforganisatie voor Eritrese statushouders)

Les 3: Evalueer aanvullende maatregelen en blijf regelmatig de 

vraag stellen of aanbod voor iedereen toegankelijk en passend is.

Door middel van gerichte (tussentijdse) evaluaties kan de effecti-

viteit van de additionele ingezette acties gemonitord en zo nodig 

bijgestuurd worden. Net als bij het signaleren van problemen, is 

het in contact blijven met (externe) ondersteunende partijen en 

de (vertegenwoordigers van) statushouders zelf ook essentieel 

bij het ontwikkelen van additioneel beleid, en het evalueren en 

leren daarvan.
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