










Vooronderzoek

• Flowchart

“Voorkomen is beter dan genezen”







 



Kernpunten van onderzoek

Hoofdvraag: 

Culturele verschillen 

moeilijkheden in het integratietraject 

Deelvragen:

• Welke ondersteuning hebben statushouders nodig van 
participatieconsulenten

• Welke invloed spelen culturele verschillen

• Wat hebben consulenten nodig 

• Op welke manier kan het begeleidingsproces aangepast 
worden



Werkwijze onderzoek

• Literatuur

• Gesprekken met statushouders

• Gesprekken met deskundigen

• Gesprekken met consulenten



Knelpunten

• Alleen focus op taal en vrijwilligerswerk

• Onbekendheid met Nederlandse systeem

• Onbekendheid met de Statushouders

• Lage zelfredzaamheid

• Diversiteit onder de statushouders



Praktijkverbeterinterventie(PVI)

• Training al gegeven aan consulenten

• Het verbeteren van de cultuursensitiviteit van de consulent 
gebaseerd op het niveau van de derde aanbeveling 
namelijk, cultuursensitieve communicatie vanuit de 
consulent. 

•  “Groeistrategieën voor non-verbale communicatie en 
cultuurbesef consulenten” wordt uitgewerkt als 
verbeterinterventie voor de consulenten die werkzaam zijn 
het begeleiding van statushouders

•  Aanbevelingen heeft invloed op veel andere aspecten van 
het begeleidingsproces



Aanbevelingen(zie hier boven) 

1. Specifieke intake(aangepast) en begeleiding

2. Aandacht voor de cultuurverschillen

3. Vaste contactpersoon – ambulente begeleiding

buddy; regelmatig contact

4. Passend (vrijwilligers)werk: 

5. Verhoging zelfredzaamheid-balans tussen 
draaglast en draagkracht

6. Pilots in 2020



Voorbeeld van passend werk

• Passend (vrijwilligers)werk

• Oefenen Taal

• Tegen verveling

• Contact met anderen 

• Dagritme krijgen

• Een vak leren. 

• (benoemen van de kwaliteiten van 
statushouders)



1. Specifieke intake en begeleiding

Intake: relatieopbouw en vertrouwen: op weg 
naar Ambulante begeleiding

• Vaste contactpersoon

• Veel contactmomenten

• Aandacht voor veel leefgebieden



2. Aandacht voor de cultuurverschillen

• Training voor ambtenaren, buddies en 
werkgevers. 

Contactpersoon heeft intensief contact

Zo mogelijk inzet van buddy (vrijwilliger)

• Coaching/ondersteuning van Statushouders
– Nagaan waar een statushouder energie vankrijgt. 

– Mensen die met de hoofd, hand of hart werken

 (Verteld door Jan)



3. Vaste contactpersoon – buddy

• Contactpersoon heeft intensief contact

• Zo mogelijk inzet van buddy (vrijwilliger)

• Zelfredzaamheidmatrix 



4. Passend (vrijwilligers)werk

• Vaststellen doel van (vrijwilligers)werk

• Taal, activering, 

Competenties: culturele, werkcultuur en vak 
leren?

• Bezoeken op werkplek gaat vanzelf (doordat 
er veel contactmomenten er zijn)

• Aanpassen doelen



5.Verhoging zelfredzaamheid-
balans  draaglast en draagkracht

• Vaststellen zelfredzaamheid

• Samen met statushouder prioriteiten kiezen

• Zelfredzaamheid monitoren

• Draaglast verhogen/verlagen

• Doorverwijzen? Warme overdracht



6.Inzetten intermediairs 

Integreren is:  

• Inspannend, tijdrovend, stressvol

• Een maatje kan helpen( met dezelfde 
moedertaal)
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