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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
In de nota ‘Nieuw in Hilversum’ heeft het college aangegeven dat er aanvullende maatregelen nodig 
zijn voor de ondersteuning van statushouders. Naast de huisvesting aan statushouders, is een 
belangrijk thema een betere ondersteuning van statushouders bij hun integratie in de samenleving. 
Hoe zorgen we ervoor dat statushouders hun eigen leven hier kunnen oppakken en zinvol bijdragen 
aan de samenleving en daar op die manier ook onderdeel van uitmaken?  
 
We boeken onvoldoende resultaten bij de economische participatie van statushouders. Te weinig 
nieuwe Hilversummers slagen erin zelfstandig in hun onderhoud te voorzien. Het rijk heeft dit ook 
geconstateerd, de nieuwe Wet inburgering is hier mede debet aan. Dit heeft geleid tot aanvullende 
maatregelen én financiering van het rijk aan de gemeenten. Met de twee organisaties 
Vluchtelingenwerk in onze regio (Vluchtelingenwerk Midden Nederland en Vluchtelingenwerk Gooi en 
Vechtstreek) zijn aanvullende afspraken gemaakt over de uitbreiding van hun takenpakket. 
 
Het college vindt dat er een betere regie en ondersteuning moet komen op de begeleiding van 
statushouders naar sociale en economische zelfstandigheid. De integrale aanpak van statushouders 
is nog niet goed geborgd binnen de huidige afdeling Sociaal Plein. Ook stakeholders – waaronder 
Vluchtelingenwerk en taalinstituten- onderschrijven het belang van betere onderlinge samenwerking 
en deze regierol van de gemeente. 
 

1.2 Aanpak 
Als eerste stap in dit project is gevraagd naar de ervaringen en wensen van de statushouders zelf. Op 
dit moment komt de grootste instroom uit Syrië en Eritrea. Om de ondersteuning in de toekomst beter 
te laten aansluiten bij de behoeften van de statushouders, zijn de ervaringen van statushouders uit 
beide landen in beeld gebracht. Stap voor stap, vanaf het moment van aankomst in het AZC tot het 
moment dat er sprake zou moeten zijn van ‘participatie’ ,zelfstandig functioneren (economisch en 
sociaal). Ervaringen van statushouders uit verschillende landen van herkomst hebben veel 
overeenkomsten, maar ook opvallende verschillen.  
  
Overeenkomsten tussen statushouders zijn bijvoorbeeld de onzekerheid over wat zij kunnen 
verwachten bij hun komst in Hilversum, frustratie over het moeten wachten met werk en studie, 
financiële zorgen, veelal ontbreken van toekomstperspectief en contact met buurtbewoners en tot slot 
de ervaring dat de geboden ondersteuning vanuit de verschillende organisaties onvoldoende aansluit 
bij wat er nodig is en niet op elkaar is afgestemd. Opvallend verschil tussen statushouders uit de 
verschillende landen is dat de ene groep ondernemend en assertief gedrag laat zien, terwijl de andere 
groep zich bescheiden en afwachtend opstelt en gewend is om in groepsverband te functioneren. 
Oproep van de statushouders aan de organisaties is dan ook, om meer in te spelen op zulke cultureel 
bepaalde factoren. 
 
De tweede stap was om op basis van de ervaringen en wensen van statushouder samen met de 
belangrijkste partners  (COA, Vluchtelingenwerk, Taalinstituten, Sociaal Plein)  en statushouders de 
keten goed te organiseren vanuit het perspectief van de statushouder. Hierin zijn in werkgroepen 
voorstellen uitgewerkt op de belangrijkste thema’s vanuit de reiservaringen van de statushouders als: 
voorlichting (welke informatie moet op welk moment en door wie verstrekt worden), financiën (hoe 
zorgen we ervoor dat de kans op schulden zo klein mogelijk wordt?), maatwerk (hoe kunnen we beter 
maatwerk bieden?), participatie (wat is er nodig op weg naar werk, scholing en netwerk?). 
  
Alleen al door op deze manier intensief samen aan de slag te zijn gegaan, is de onderlinge 
samenwerking enorm verbeterd en zichtbaar geworden dat de motivatie en wil van statushouders om 
mee te doen in de samenleving groot is. 
  
Op 20 april 2017 hebben alle ketenpartners de intentie uitgesproken om de nieuwe werkwijze te gaan 
uitvoeren. 
 
De uitvoeringsafspraken Verbeteren ondersteuning Statushouders gemeente Hilversum beschrijft wat 
wij verstaan onder die nieuwe werkwijze en de manier waarop ketenpartners hierbij gaan 
samenwerken. Op een aantal onderdelen vraagt dit nog om nadere uitwerking, hetgeen wordt 
beschreven in het plan van aanpak Verbeteren ondersteuning Statushouders gemeente Hilversum dat 
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begin juni 2017 gereed is en de leidraad wordt voor het projectteam bestaande uit leden van alle 
ketenpartners.  
 
De uitvoeringsafspraken Verbeteren ondersteuning Statushouders gemeente Hilversum heeft 
meerdere doelen. Het is de gezamenlijke werkwijze waar de ketenpartners de handtekening onder 
kunnen zetten, het is een leidraad voor de samenwerking, het laat de samenhang tussen alle 
ketenpartners zien én het laat zien welke instrumenten kunnen worden ingezet. 
 
1.3 Belangrijkste wijzigingen 
De belangrijkste wijzigingen die zijn doorgevoerd om de economische en sociale zelfstandigheid voor 
statushouders te realiseren zijn: 

1. Gezamenlijke ketenbrede doelen en sturing (piramide); 
2. Uitvoeringsafspraken om de samenwerking te bekrachtigen; 
3. Voorlichting gedurende wachttijd AZC: 1.workshop welkom in Hilversum, 2.workshop 

verhuizen en omgaan met geld; 
4. Gezamenlijke individuele intake klantmanager en Vluchtelingenwerk; 
5. Optioneel psychologisch assessment (capaciteiten en persoonlijkheid in beeld); 
6. App met alle informatie in eigen taal op thema en in vorm van stappenplan (naslagwerk); 
7. Contactkaart voor in portemonnee: wie vraag ik wat? 
8. Inzet buddy; 
9. Inrichtingskrediet in delen uitbetalen en doorbetaling huur/zorgverzekering vanuit gemeente 

gedurende 6 maanden (max. 12); 
10. Inzet budgetcoach; 
11. Maatwerk (inspelen op culturele factoren); 
12. Vanaf start inzet op duale trajecten; 
13. Matchpoint (vanuit werkgeversinitiatieven en kansberoepen); 
14. 1 gezamenlijk plan van aanpak op basis van profiel; 
15. Community oprichten en de gemeente faciliteert (SH / Buddy en Inwoners). 

 
 
1.4 Cijfers 
De instroom van statushouders in de gemeente Hilversum wordt weergegeven in onderstaand 
overzicht. 
 

Jaar Volwassenen Kinderen 

2014  39 21 

2015 101 73 

2016 98 56 

2017 41 28 

2018 ? ? 

 
1.5 Opbouw document 
De uitvoeringsafspraken bestaan uit de volgende hoofdstukken:  

 Doelen werkwijze: beschrijving van de gezamenlijk bepaalde doelen voor de economische en 
sociale zelfstandigheid   

 Methode: toelichting en verantwoording voor de wijze waarop de nieuwe werkwijze tot stand is 
gekomen 

 Service blueprint Verbeteren ondersteuning Statushouders gemeente Hilversum: op een 
schematische wijze wordt de nieuwe werkwijze getoond, met daarin verwijzing naar de 
bijlagen 

 Ondertekening uitvoeringsafspraken 

 Bijlagen  
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2. Doelen en Sturing 
 
2.1 Doelen 
Zoals in de inleiding genoemd is het voor de integratie van statushouders belangrijk om hun eigen 
leven herpakt te hebben en zinvol te kunnen bijdragen aan de samenleving zodat zij daar op die 
manier onderdeel van uit maken. Toekomstperspectief en gevoel van erkenning zijn hierin belangrijke 
waarden. Statushouders zijn zich bewust van dat zij hier zelf hard voor moeten werken en dat dit een 
proces is van vallen en opstaan.  
De essentie om hier vanuit ketensamenwerking bij te ondersteunen is dat de deelnemende 
organisaties in staat zijn om vanuit het perspectief van de statushouder te denken en de ketendoelen 
boven de doelen van de eigen organisatie te stellen en een stimulerende en faciliterende rol aan te 
nemen. De doelen zijn door de werkgroep nader uitgewerkt in meetbare en objectieve criteria. 
 
Uitgangspunten 
• Werkwijze wordt opgebouwd met stakeholders en statushouders vanuit perspectief statushouder. 
• Statushouder heeft 1 plan van aanpak waar alle partners mee werken en op aanvullen. 
• Gemeente voert regie en heeft een faciliterende rol. 
 
Economische zelfstandigheid 

• 10 % fulltime duurzaam betaald werk binnen 3 jaar 
• 25 % deeltijd betaald werk binnen 3 jaar 
• 90 % < 27 jaar gaat naar school (met studiefinanciering) na inburgering 
• 90 % schuldenvrij/financieel zelfstandig (los van DUO en inrichtingskrediet) eerste 2 jaar 

 
Sociale zelfstandigheid 

• Vanaf dag 1 na toekenning woonplaats in AZC inzetten op oriëntatie 
inburgering/werk/scholing en voorlichting op komst in Hilversum 

• 80 % is binnen 6 maanden maatschappelijk actief (vrijwilligerswerk/activiteiten) los van 
inburgeringscursus 

• 95% voldoet aan inburgeringsplicht binnen 5 jaar 
• 80 % slaagt binnen 3 jaar voor inburgeringsexamen, excl. Analfabeten 
• 50-80% van de Analfabeten haalt niveau A1 + tot A2 spreken en luisteren binnen 4 jaar 
• 100 % heeft binnen 2 jaar kennis van sociale kaart en sociale infrastructuur 
• Voldoende eigen netwerk om zelfstandigheid te borgen binnen 2 jaar 

 
 
2.2 Sturing en Evaluatie 
De wijze waarop er sturing wordt gegeven aan het behalen van de doelen en door wie wordt in 
onderstaande plaat weergegeven. In bijlage 2 wordt hier tekstueel nadere toelichting gegeven.  
 

 
 
Teammanager Werk en Participatie en Accounthouder Vluchtelingenwerk zijn benoemd als 
proceseigenaar. Zij zorgen dat de afspraken betreft voortgang en sturing worden ingepland en 
worden voorbereid. 
De accounthouder zal de ingrediënten voor wat betreft sturing met Vluchtelingenwerk gaan 
vormgeven. 
 
Om het effect van de genomen set van maatregelen te evalueren zal gedurende 2 jaar jaarlijks nieuwe 
“ervaringsreizen” met statushouders in kaart worden gebracht waar de waarden worden besproken en 
gevolgd. 
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3. Methode  
In het hoofdstuk methode wordt beschreven hoe de nieuwe werkwijze tot stand is gekomen en welke 
methodiek daarvoor is gebruikt. 
 
In een doorlooptijd van 5 maanden, welke startte in november 2016 en eindigde op 20 april 2017 is de 
werkwijze tot stand gekomen. In drie brede bijeenkomsten, waar alle ketenpartners en statushouders 
bij aanwezig waren, en een tiental werkgroep bijeenkomsten is in korte tijd veel werk verzet.  
 
Voor de wijze waarop we de nieuwe werkwijze hebben gevormd is gebruikt gemaakt van service 
design. Dit is van belang aangezien uit de gesprekken met zowel stakeholders als statushouders naar 
voren kwam dat er nog weinig synergie is in de keten, men van elkaar onvoldoende weet wat men 
doet en het product van de organisatie leidend is en niet de route van de statushouder wat zorgt voor 
dubbelingen en of gaten in de ondersteuning. 
 

Service Design is een verbetermethode gericht op het onderzoeken en ontwikkelen van 
dienstverlening en dienstverleningsconcepten. Veel organisaties denken nog vóór inwoners en niet 
vanuit de inwoners. Service Design helpt om te denken vanuit waarden en ervaring van inwoners, 
zodat u uw dienstverlening kunt inrichten op wat inwoners echt belangrijk vinden. 
  
Service Design helpt om buiten bestaande kaders te denken en tot vernieuwende, innovatieve 
concepten en ideeën te komen. Het biedt een aantal praktische, krachtige methoden en technieken. 
De gevonden oplossingen kunnen betrekking hebben op werkprocessen, het aanbod van producten 
en diensten of de wijze waarop een organisatie met haar inwoners omgaat. Service Design wordt al 
langer toegepast in industrie en marketing. In de (semi-)overheid gebeurt dit nog veel minder, terwijl 
daar de komende jaren nog veel veranderingen zullen plaatsvinden die om baanbrekende 
oplossingen vragen. Service Design helpt daarbij. 

 
De onderstaande plaat toont de bijbehorende aanpak. Vanuit het project verbeteren ondersteuning. 
Vanuit de 5 fasen in service design is de nieuwe werkwijze gevormd.  
 

 
 
In bijlage 1 methode is weergegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd. 
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Betrokkenen 
De volgende betrokkenen hebben in diverse bijeenkomsten, afspraken input geleverd: 
 

Tijs Böhm Afdelingsmanager Sociaal Plein en 
opdrachtgever van het project 

Wilma van Opijnen- van Ommeren Regisseur, Sociaal Plein 
 

Ghariba El Hassnaoui Regisseur, Sociaal Plein 
 

Susanne Maessen Teammanager Team Jeugd en Regie, Sociaal 
plein 

Elma van Reenen Consulent Inkomen, Sociaal Plein 

Ger van der Noll Klantmanager, Sociaal Plein 

Wilma van Galen Klantmanager, Sociaal Plein 

Very Hintzen Klantmanager, Sociaal Plein 

Clemens Robers Begeleider richting werk 

Ariëtte Reijersen van Buuren Manager, Vluchtelingenwerk Midden Nederland 

Dorota Zitvast Coördinator, Vluchtelingenwerk Midden 
Nederland 

Yvonne Wever Projectleider Eurowijzer, Vluchtelingenwerk 
Midden Nederland 

Barbara Slepikas Regievoerder Uitstroom, COA 

Inge Schurink Casemanager Participatie, COA 

Maarten Goezinnen Coördinator Vluchtelingenwerkgroep Gooi en 
Vechtstreek 

Daniel Houtkruijer Coördinator Vluchtelingenwerkgroep Gooi en 
Vechtstreek 

Winnie Hoogenhout Beleidsadviseur Sociaal Plein 

Mark van Gogh Teammanager Werk en Participatie 

Maureen van der Kooij Teammanager Sociale Dienstverlening 

Eva Hamelink Programmamanager Nieuwe Zorgtaken 

Carla Dettie Directeur Fairfield College 

Jorrit Danner Directeur Taalschool Danner & Danner 

Karin de Ruiter Communicatie adviseur Gemeente H’sum  

Rimko Danner Directeur Taalschool Danner & Danner 

Anja Verbruggen Docent Danner & Danner 

Martijn van Ligten Buurtcoördinator  

Esther Sarphatie Accounthouder Vluchtelingenwerk 

Nathalie Heidstra Regionale Arbeidsmarkt coördinator 

Anja Woltman Regio coördinator gezondheid 

Lies van der Schee Regio coördinator gezondheid 

Ilona Fukkink Adviseur Bedrijfsvoering, Sociaal Plein 

Gijs Veldhuizen Adviseur Bedrijfsvoering, Sociaal Plein 

Mike Oehlers Consulent Inkomen/ Maatschappelijk begeleider 
Vluchtelingenwerkgroep G&V 

Rola Jansen Beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs 

Monique de Nijs Social Return Officer Regio G&V 

Marcel Pollack Maatschappelijk begeleider jongeren 
Vluchtelingenwerkgroep G&V 

Mohammed Turki Syriër  

Fahd Alzoubi Syriër 

Daniel Kibrom Eritreeër 

Terhas Beyene Eritreeër 

Mohammad Abuzarad Syriër 
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4. Service blueprint Verbeteren ondersteuning Statushouders gemeente 
Hilversum  

 
In het hoofdstuk service blueprint wordt kort toegelicht wat een service blueprint is, hoe deze gelezen 
wordt. Na de service blueprint volgen de paragrafen met nadere toelichting over de essentiële 
onderdelen. 
 
4.1 Service blueprint 
Een Service Blueprint is een blauwdruk van de dienstverlening vanuit het perspectief van de 
statushouder. Het is een beschrijving van de wijze waarop de dienstverlening (in dit geval: begeleiding 
van de statushouders naar wonen, scholing, werk en netwerken) wordt ingericht en welke activiteiten 
betrokken organisaties uitvoeren. 
Deze Service Blueprint bestaat uit een visuele weergave en een overzicht van de uitgangspunten en 
maatregelen per stap. De stappen zijn opgesteld vanuit het perspectief van de statushouder. 
De Service Blueprint is tot stand gekomen op basis van: 

• De ketenbrede doelstellingen die zijn opgesteld voor statushouders met betrekking tot 
economische en sociale zelfstandigheid. 

• Het uitvoeren en opstellen van ervaringsreizen met statushouders uit Syrië en Eritrea binnen 
gemeente Hilversum. 

• Ontwerpworkshops van 5 werkgroepen rondom de thema’s: communicatie, maatwerk, sturing, 
participatie (scholing, werk, netwerken) en financiën / schulden. 

 
Definities Service Blueprint: 

• Touchpoint: interactie van een statushouder met een van de betrokken ketenpartners. 
• Front stage: alle activiteiten van ketenpartners die zichtbaar zijn voor de statushouder. 
• Back stage: ‘alle’ activiteiten van ketenpartners die een bijdrage leveren aan de begeleiding 

van de statushouder, maar niet direct zichtbaar zijn voor de statushouder. 
 
Gebruikte afkortingen: 

• SH: statushouder 
• HS: Hilversum 
• BM: blauwe map 
• PVA: plan van aanpak 
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4.2 Maatwerk 
Een wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat de statushouder meer maatwerk gaat ervaren. 
Om maatwerk te kunnen leveren moet er zicht zijn op de statushouder. De werkgroep maatwerk heeft 
op basis van ervaring en input van statushouders een overzicht opgesteld van de mogelijke 
invalshoeken voor het maatwerk. In de nieuwe werkwijze wordt er bij de gezamenlijke intake tijdens 
verblijf in het AZC al een beeld gevormd over het benodigde maatwerk. Alle partners zijn zich er van 
bewust dat er maatwerk geleverd moet worden. 
 
Mogelijke invalshoeken voor doelgroepen binnen statushouders:  
Opleidingsniveau, Leeftijdscategorie, Alfabetisering, Traumatisering, Voorlopers/Nareizigers, 
Gezinssituatie, Gezondheid, Talenkennis, Beroepsgroep, Cultuur. 
 
Bevindingen  

• Cultuurdimensie 
• Bijzondere types zijn mensen die vastomlijnde ideeën hebben over werk (‘logistiek 

medewerker bij de KLM’) of – het andere uiterste -pioniers die overal voor in zijn.  
 
Specifieke doelgroepen 

• Jongeren 18-25 jaar 
• Jongeren 15-18 jaar  
• 55+-ers zijn een moeilijke doelgroep qua scholing en werk (tenzij gespecialiseerd profiel). 
• Bij 65+-. 
• Vrouwen 

 
4.3 Personas 
Op basis van de uitwerking van de werkgroep maatwerk zijn er een viertal personas ontwikkeld. 
Belangrijk om te melden is dat deze personas zijn bedoeld om te laten zien dat iedere statushouder 
een maatwerkaanpak behoeft. De 4 beschreven personas zijn niet representatief voor alle 
statushouders.  
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Dehab Nidani 
Eritrese agriondernemer: speekt geen NL of Engels. Geen schoolopleiding, agri-ondernemerschap 
vanuit de praktijk geleerd. Vanwege laaggeletterdheid gaat alle communicatie / volgen van media 
mondeling en van mond tot mond. Geen hobby’s, wel contacten met andere Eritreeërs maar 
daarbuiten zeer terughoudend. Heeft moeite met alle nieuwe indrukken en de andere omgeving in NL. 
Gezin (vrouw en kinderen) zullen hopelijk nareizen, 2 broers verblijven in een AZC in NL. 
 
Adel Rashes 
Assertieve Syrische psychiater: getrouwd met een NL vrouw, eigen familie verspreid over Europa en 
MiddenOosten, broer en zus zijn architect en consultant. Gaat graag naar museum of film, organiseert 
discussieavonden en etentjes, veel contacten in binnen- en buitenland. Spreekt uitstekend Engels en 
leest in die taal ook moderne Europese literatuur, volgt NL media.  Verhuizing naar NL was zeker niet 
vrijwillig, maar hee: je bent een wereldburger of niet. Wil zsm in NL op hetzelfde niveau aan de slag. 
 
Sharif Kumar 
Getraumatiseerde oudere: Had vroeger een goedlopende winkel – maar dat is lang geleden. Vertelt 
weinig tot niets over zichtzelf, wantrouwt iedereen, heeft niet het idee zelf controle te hebben. Spreekt 
enkele woorden Engels. Geen hobby’s, weinig contacten, geen familie. Heeft bovendien last van 
reuma en is daardoor minder mobiel. 
 
Jonathan Freeye 
Gefrustreerde jongere (17). Wil wat – maar weet niet wat. Verveelt zich! Contacten vooral met andere 
jongeren vanuit AZC en lokale hangjeugd – maar die vervelen zich ook. Spreekt prima Engels, hoewel 
schoolopleiding vanwege vlucht niet kon worden afgerond. Ook emotionele ontwikkeling stagneert 
vanwege stress. Geen familie in NL en contact met familie thuis verloopt moeizaam, zij daar kunnen 
zich maar weinig voorstellen bij de situatie hier. 
 
4.4 Communicatie 
Het communicatieplan is opgesteld door de werkgroep vanuit de volgende context: 
De gemeente Hilversum huisvest jaarlijks een flink aantal nieuwe statushouders. Helaas blijkt dat bij 
hun komst naar Hilversum, veel statushouders slecht voorbereid zijn en in de problemen raken. Het 
project ‘Verbeteren ondersteuning statushouders’ moet hier verandering in brengen. Dit 
communicatieplan is geschreven in samenhang met dit plan, met input van de projectgroep en 
gevestigde statushouders. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke voorlichting start zodra de 
statushouder gekoppeld is aan de gemeente Hilversum. Het kader voor de beschreven aanpak is het 
moment van koppeling tot 2 maanden na de verhuizing/moment van inburgering.  
 
Aanleiding  
Vanaf het moment dat duidelijk is dat zij gehuisvest gaan worden aan Hilversum, wordt er gezocht 
naar een passende woning. Dit kan enige weken tot maanden duren; tijd die statushouders 
beschouwen als verloren omdat zij zich niet goed kunnen voorbereiden op hun komst naar Hilversum. 
Zodra er een passende woning is gevonden, moet de statushouder binnen twee weken verhuizen en 
allerlei zaken regelen. Uit gesprekken met gevestigde statushouders en het maatschappelijk veld 
blijkt, dat statushouders zeer slecht op de hoogte zijn van wat hun te wachten staat en wat zij allemaal 
moeten regelen. Veel zaken - die zij in die twee weken moeten regelen - begrijpen zij niet waardoor zij 
niet in staat zijn om goede afwegingen en keuzes te maken. Zo krijgen zij van heel veel verschillende 
instanties brieven, die zij niet kunnen lezen. Laat staan begrijpen. Juist in deze eerste periode is het 
risico op het opbouwen van schulden groot. Daarnaast verloopt het opbouwen van sociale netwerken 
en de oriëntatie op werk langzaam. Ook kennen zij de weg niet naar professionele instanties als er 
hulp nodig is. De integratie verloopt daardoor niet optimaal.  
 
Wat willen we bereiken met communicatie?  
Met een gerichte, parallele aanpak en betere voorlichting willen we dat statushouders;  

- zich goed kunnen voorbereiden op hun komst naar Hilversum;  
- beter kunnen besluiten over belangrijke zaken als noodzakelijke verzekeringen, contracten, 

onderwijs voor hun kinderen en taalonderwijs;  

- schulden kunnen voorkomen; 
- een sociaal netwerk opbouwen en onderhouden;  
- zo snel mogelijk na de verhuizing starten met taalonderwijs; 
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- naar vermogen gaan meedoen aan de Hilversumse maatschappij.   
 

Strategische aanpak communicatie   
De strategische aanpak bestaat uit 6 pijlers. De focus ligt hierbij op het benutten van de ‘wachttijd’ in 
het AZC met: 
 

- voorlichting in de eigen taal over Inburgeren, Verhuizing voorbereiden, Wonen, Inkomen, 
Werk, Taalonderwijs, Schoolkeuze kinderen, Gezondheid;  

- het opbouwen van netwerken met statushouders in AZC’s die ook naar Hilversum komen; 
- het goed voorlichten over alles wat in de 2 weken geregeld moet worden;  
- het maken van een persoonlijk stappenplan en checklist;  
- Het gebruiken van een eigen checklist.  

 
Deze aanpak sluit aan op een aantal aanbevelingen uit de policybrief ‘Geen tijd te verliezen’ van de 
WRR. De belangrijkste adviezen zijn als bijlage in het communicatieplan opgenomen. 
In bijlage 3 is het uitgewerkte communicatieplan opgenomen   
 
4.5 Financiën en schulden 
De financiën van de statushouders zijn uitgewerkt. Vanuit de ‘ervaringsreizen’ met statushouders werd 
duidelijk dat financiële onzekerheid een groot effect heeft op het dagelijks leven van de statushouder. 
Er zijn extreme voorbeelden van mensen die het moeten redden van € 15,- per maand door een 
samenloop van omstandigheden. Om dergelijke situaties te voorkomen is in de nieuwe werkwijze dat 
er extra aandacht komt door de het vroegtijdig geven van workshops over hoe om te gaan met geld, 
het spreiden van uitbetaling van het inrichtingskrediet, doorbetaling van huur en zorgkosten door 
gemeente gedurende 6 tot max 12 maanden en het verplicht inzetten van budgetcoaching. De wijze 
waarop er invulling gegeven wordt aan de budgetcoaching is gezamenlijk uitgewerkt op basis van de 
goede ervaringen met het project Eurowijzer van Vluchtelingenwerk Midden Nederland. 
 
In bijlage 4 wordt de inhoud van de workshop beschreven.  
 
4.6 Op weg naar werk 
Een van de grootste uitdaging is een statushouder zo snel mogelijk op weg naar werk te helpen. Werk 
zorgt voor het versneld leren van de taal en zorgt voor snellere economische- en sociale 
zelfstandigheid. 
Zoals eerder beschreven draait het om maatwerk. De statushouder en werkgever moeten elkaar meer 
en nadrukkelijker gaan vinden. In de huidige situatie is er al veel aanbod en mogelijkheden, maar het 
lukt nog onvoldoende om dit bij elkaar te brengen. In de nieuwe werkwijze is een overzicht gemaakt 
van alle mogelijkheden en activiteiten die ondernomen gaan worden. Dit sluit aan bij de initiatieven 
vanuit het uitvoeringsprogramma ‘Aan het werk’ waaronder Hilversum werkt samen. 
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4.7 Implementatie (Deliver) 
De implementatie van de nieuwe werkwijze zal plaatsvinden vanaf mei 2017 tot en met februari 2018. 
Uiteraard worden de acties die morgen kunnen worden uitgevoerd ook direct doorgevoerd. In de 
eerste 4 fasen (explore tot en met prototype) zijn er meerdere werkgroepen actief geweest. Vanaf de 
fase deliver, het feitelijk implementeren, wordt er gewerkt met 1 projectgroep met een beperkt aantal 
leden.  
 

 
 
Vanaf half mei 2017 wordt de projectgroep samengesteld en zal er op basis van alle uitwerkingen een 
gezamenlijke plan van aanpak worden opgesteld. De projectleider van het project verbeteren 
ondersteuning statushouders blijft tot en met februari 2018 de projectleider. Tegen het eind van 2017 
nemen de proceseigenaren hun rol in en wordt er gewerkt volgens de bij sturing beschreven 
afspraken. 
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5. Ondertekening Uitvoeringsafspraken 
Hierbij verklaren onderstaande partijen mee te werken en bij te dragen aan de ontwikkeling van de 
gezamenlijke bedachte nieuwe werkwijze.  
Deelnemers aan deze ketensamenwerking spreken uit zich te verbinden aan het realiseren van de 
doelstellingen tbv economische en sociale zelfstandigheid van statushouders in de gemeente 
Hilversum. Het is mogelijk om als eventuele nieuwe organisatie aan te sluiten bij deze 
uitvoeringsafspraken. 
 
COA 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
Fairfield College 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Gemeente Hilversum 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Regio Gooi & Vechtstreek 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Taalschool Danner & Danner 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Vluchtelingenwerkgroep Gooi en Vechtstreek 
Naam: 
 
Handtekening: 
 
 
 
Vluchtelingenwerk Midden Nederland 
Naam: 
 
Handtekening: 
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Bijlage 1: Methode 
 
De onderstaande plaat toont de bijbehorende aanpak. Vanuit het project verbeteren ondersteuning 
statushouders. 
 
 

  
 
Explore 
Interviews 
Na het verkrijgen en verkennen van de opdracht hebben er met alle partners 1 op 1 interviews 
plaatsgevonden met als doel om zicht te krijgen op de keten en op de beelden die de partners daarbij 
hebben. 
 
Ervaringsreizen van statushouders 
De instroom van statushouders bestaat voor 70% uit Syriërs en 20-30 % uit Eritreeërs.  
In twee bijeenkomsten (één met Syriërs en één met Eritreeër) zijn er reizen uitgevoerd. Een reis geeft 
het beeld hoe een statushouders de ‘keten’ ervaart, van het moment dat er een woonplaats is 
toegewezen tot het moment dat er sprake is van sociale en economische zelfstandigheid. 
 
Onderstaande afbeeldingen tonen de visualisatie van de ‘reizen’.  
 
De opbrengst van de reizen van statushouders zijn essentieel geweest voor het ontwerpen van de 
nieuwe werkwijze. Bij iedere volgende fase zijn enkele deelnemers (statushouders) vanuit de reizen 
betrokken geweest. 
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Define 
Reizen ontwerp 
De reis van de statushouders zijn gebruikt als input voor de eerste brede bijeenkomst met alle 
ketenpartners. Op basis van de ‘reis’ hebben de ketenpartners, in aanwezigheid van enkele 
statushouders, nagedacht over de nieuwe werkwijze.  
 
Ontwikkelen persona’s 
Op basis van de ‘reizen’ zijn er persona’s ontwikkeld. Een persona is een archetype van een 
gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type gebruiker. De persona’s kunnen worden 
gebruikt om de logica van de nieuwe werkwijze te toetsen. Daarnaast kunnen de benoemde 
karakteristieken tijdens de intake worden gebruikt. Het besef dat de nieuwe werkwijze maatwerk per 
statushouder is nadrukkelijk gekomen. 
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Ideate 
Werkgroepen 
In een vijftal werkgroepen is de eerste schets van de nieuwe werkwijze nader uitgewerkt. De 
resultaten van iedere werkgroep is vervolgens in samenhang in kaart gebracht in deze 
uitvoeringsafspraken 

 Werkgroep 1: Concretiseren doelstellingen & Sturing 

 Werkgroep 2: Informatie (Voorlichting) 

 Werkgroep 3: Participatie (werk, scholing, netwerk) 

 Werkgroep 4: Risicoanalyse schulden 

 Werkgroep 5: Maatwerk 
 
 
Prototype 
Opstellen service blueprint 
Op basis van alle input is er een service blueprint opgesteld. Een blauwdruk van de dienst vanuit het 
perspectief van de inwoner / statushouder (realiseren gewenste reis). Het maakt inzichtelijk wat de 
organisatie moet doen / inrichten om de gewenste beleving van inwoners te creëren.  
Een service blueprint maakt inzichtelijk en integreert: 

 De interactie tussen de inwoner / statushouder en de dienstverlener. 

 De interactie en samenwerking tussen front stage (zichtbaar voor de inwoner / statushouder), 
back stage (niet zichtbaar voor de inwoner / statushouder). 

 
Prototyping 
De werkgroepen hebben concrete producten en uitwerkingen geleverd die nu getest kunnen worden. 
Voorbeeld hiervan zijn uitwerkingen van communicatie, opzet van workshops, voorstellen van 
budgetbeheer. 
 
 
Deliver 
Pitch 
In de bijeenkomst van 20 april 2017 is de gezamenlijke pitch gehouden over de ontwikkelde nieuwe 
werkwijze. Alle aanwezigen hebben verklaard hieraan te willen meewerken. 
 
Implementeren 
De bedachte nieuwe werkwijze moet nu gerealiseerd orden. In de komende maand volgt een 
uitgewerkt plan hoe dit gaat gebeuren. Er zijn onderdelen die vanaf morgen anders kunnen en andere 
onderdelen hebben iets meer tijd nodig. 

 

Bijlage 2: Sturing 
 

Stuurgroep Project Statushouders Input: 
Informatie/rapportages/(interne) verantwoording 

Overleggroepen inhkv Project 
Statushouders in Hilversum 

 Kwantitatief Kwalitatief  

Strategisch niveau 
(besluitvorming op de hoofdlijnen 

van het project) 
 

Dit overleg is gebaseerd op de 
intentieverklaring over samenwerking 
op basis van de doelstellingen sociale 
en economische zelfredzaamheid1 
van de ketenaanpak. 

Gemeente: 
De afdeling IA levert 
(interne) cijferrapportage 
aan het MT (gemeente) 
 
(Acc houder levert 
cijfermatige input op basis 
van de verantwoording VW 
partners) 
 
 

Gemeente: 
Voert gesprekken met de 
directies van de partners bij 
escalatie en acute 
problemen 
 
Acc houder levert 
kwalitatieve input op basis 
van de verantwoording en 
kwal evaluaties bij VW 
partners 

KETENOVERLEG: 
2 maal per jaar, maken de vertaalslag 
naar het Bestuur Deelnemers: 

- Opdrachtgever – 
afdelingsmanager 
(gemeente) 

- Directie Taalscholen (2 maal) 
- Management 

Vluchtelingewerk (2 maal) 
- Programmamanager Buurten 

en /of Zorg 

                                                 
1 Zie doelstellingen economische en sociale zelfstandigheid in de ketenaanpak statushouders 
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Tactisch niveau 
(besluitvorming op niveau 

dagelijkse aansturing van de 
werkzaamheden binnen het 

project) 
 
 

Gemeente: 
De afdeling IA levert 
(interne) rapportages 
 
Taalscholen: 
Na toestemming van de 
statushouders zal de 
taalschool cijfers vrij 
kunnen geven 
 
Vluchtelingwerk(2x): 
Levert cijfermatige 
verantwoording in nader te 
onderzoeken vorm 
(jaarrapportage) en 
rapportage  aantallen 
statushouders en vormen 
van begeleiding die zij 
hebben ontvangen 
(conform beschikking) 

Gemeente: 
Stelt kwalitatieve doelen (p-
leider en acc houder) 
 
Voert 2 maal per jaar 
accountgesprekken (acc 
houder)  
 
Organiseert panels van 
statushouders (acc houder) 
 
Organiseert co-creatie 
bijeenkomsten met de 
partners VW tbv 
samenwerking (acc houder) 
Organiseert focusgroepen 
met stakeholders om de 
voorziening te evalueren 
(acc.houder) 
 
Taalscholen: 
De Taalschool zal een 
voorstel doen voor het 
leveren van kwalitatieve 
informatie over de 
geleverde taalvoorziening 
 
Vluchtelingenwerk (2x): 
Levert jaarlijks kwalitatieve 
rapportages om de 
werkzaamheden te 
verantwoorden 

STUUROVERLEG: 
1 maal per kwartaal (eerste 6 maanden 
iedere 2 maanden) 

- Teammanager (gemeente) 
- IA medewerkers (gemeente) 
- Accounthouder 

Vluchtelingewerk (gemeente) 
- Vluchtelingenwerk 

coördinatoren (2 maal) 
- Taalscholen coördinatoren (2 

maal) 

Operationeel niveau 
(besluitvorming op casus-niveau, 

per individuele statushouder) 
 

Bij diegenen waar de stakeholders 
problemen signaleren wordt 
geëscaleerd naar het tactisch niveau 

Gemeente: 
 
Taalscholen: 
Levert op casus-niveau 
cijfers over sociaal 
economische 
zelfstandigheid (via het 
project net in Hilversum) 
 
Vluchtelingewerk: 
Levert mondeling of 
desgewenst schriftelijk door 
deelname en schriftelijk in 
de jaarverantwoording 
kwantitatieve 
casusinformatie, alleen na 
toestemming van de 
statushouder 

Gemeente: 
 
Taalscholen: Levert 
mondeling of desgewenst 
schriftelijk op individueel 
casusniveau informatie over 
de voortgang, alleen na 
toestemming van 
statushouder. 
 
Vluchtelingewerk: 
Levert mondeling door 
deelname en schriftelijk in 
de jaarverantwoording 
kwalitatieve 
casusinformatie, alleen na 
toestemming van de 
statushouder  

CASUSOVERLEG: 
1 maal per 2 maanden en ad hoc op 
afroep  

- Klantmanager (gemeente) 
- Coördinator 

maatschappelijke 
begeleiding Vluchtelingewerk 
(2 maal) 
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Bijlage 3: Communicatieplan 
Is bijgevoegd 
 
 

Bijlage 4: Workshop financiën 
In de werkgroep is een eerste opzet van de workshop gemaakt: 

 Doel – rust en veiligheid waarborgen, 

 Wat is een uitkering? Hoe werkt het in Nederland? Waarom zo veel brieven en papieren?  

 Werken met sorteren van post a.d.h.v. logo's 

 Uitleg over toekomstperspectief, 

 Uitleg en voorbeeld/lijst met kostenposten/ inkomsten/ vaste uitgaven, 

 Uitleg geven over wat gebeurt er als het geld op is. 

 Hoe omgaan met inrichtingskrediet? 

 Reserveren van inrichtingskrediet en leren sparen 

 Hoe omgaan met energie/water/vaste lasten? Hoe kan je het zelf beïnvloeden? 

 Uitleg over telefoonabonnement en risico's van schulden 

 Uitleg toeslagen  

 Uitleg rijbewijs/auto 

 Uitleg zorgverzekering verschil basis/aanvullend verzekering, verschil verzekering AZC/ 
gemeente 

 Uitleg over eigen risico zorgverzekering (incl. bezoek specialist, eerste hulp, tandarts)  

 Uitleg over doorbetaling huur/zorgverzekering vanuit gemeente gedurende 6 maanden (max. 
12 

 Voorbereiden op budgetcoach 

 Boodschap uitdragen en vertrouwen geven (met 57 € red je het) 
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Bijlage 5: Op weg naar werk 

 
 
 


