
5. De weg naar werk
‘De weg naar werk’ is het deelproject dat gaat 

over een nieuwe aanpak waarbij statushouders, 

afhankelijk van hun kennis, ervaring en 

capaciteiten, gelijk in een programma richting 

werk of activering komen. Er wordt gekeken of 

ze daarnaast nog meer begeleiding nodig 

hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een 

WMO- of jeugdhulp voorziening of 

budgetbeheer. 

Statushouders krijgen een persoonlijk plan, dat 

tot doel heeft snel mee te kunnen doen in de 

samenleving. Hierbij gaan ze intensief op zoek 

naar werk. Ook taal en inburgering maken 

onderdeel uit van dit plan. De klantmanager 

heeft een centrale rol hierin. De vernieuwde 

werkwijze is gericht op een individuele en 

integrale aanpak.

6. Een gastvrij Breda 
Vanaf het moment dat een vreemdeling Nederland 

binnenkomt, wordt hij opgevangen in één van de 

opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang 

asielzoekers (COA). In Breda hebben we het 

Asielzoekerscentrum (azc) de Boschpoort, dat gaat 

verhuizen naar de Gasthuisvelden.

Voor asielzoekers die wachten op plaatsing vinden 

we het belangrijk dat zij de tijd in het azc optimaal 

kunnen benutten, door bijvoorbeeld aan de slag te 

gaan met de Nederlandse taal en vrijwilligerswerk. 

Het doel van het deelproject Gastvrij Breda is om, 

samen met COA, het aanbod voor asielzoekers 

vanuit het Bredaas particulier initiatief en 

behoeften van asielzoekers goed op elkaar af te 

stemmen. Waarbij we de vele Bredase particuliere 

initiatieven vervolgens ook ten goede laten komen 

aan de statushouders die in onze stad  

gehuisvest zijn. 

De gemeente gaat ook in gesprek met het COA 

over het toewijzingsbeleid. Nu is de praktijk dat 

statushouders uit het Bredase azc vaak gehuisvest 

worden in andere gemeenten in Nederland. Als 

deze asielzoekers in Breda geplaatst zouden 

worden, kan er al vanuit het Bredase azc ingezet 

worden op integratie. 

Met dit plan van aanpak hopen we dat 

statushouders in Breda een nieuw thuis vinden! 

Een nieuw thuis in Breda!



Plan van aanpak 
statushouders
Ambitie
Een nieuw thuis in Breda. Dat is de titel van het plan van aanpak voor de opvang en integratie van 

statushouders van de gemeente Breda. De ambitie is dat statushouders zo snel en zo volwaardig mogelijk 

meedoen in de Bredase samenleving. Daarvoor is de Bredase infrastructuur voor ondersteuning aan 

statushouders op orde. 

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben. Daarmee komen zij in aanmerking voor 

een woning. Het Rijk verdeelt alle statushouders over de gemeenten, die vervolgens voor de huisvesting 

zorgen. In Breda zorgt de gemeente samen met de woningcorporaties dat statushouders ergens in de wijken 

en de dorpen een dak boven het hoofd krijgen. 

De aanpak valt uiteen in 6 deelprojecten: Statushouders in beeld, Ondersteuning is maatwerk , Huisvesting, 

Tel mee met taal, De weg naar werk en Een gastvrij Breda. Het plan is ontwikkeld in een dynamische tijd 

waarin de komst van vluchtelingen toe- en afneemt, regelgeving uit het Rijk en Europa verandert, 

enzovoorts. Daarom kiest Breda ervoor om het stuk te zien als basis dat meebeweegt als actualiteiten, 

gesprekken en omstandigheden daar aanleiding toe geven.

Mogelijkheden staan centraal
De mogelijkheden van de statushouder staan centraal. Daar wordt de ondersteuning telkens op afgestemd. 

Tegelijkertijd wordt eerder en gelijktijdig ingezet op werk, integratie in de wijk en taal. De ondersteuning 

gebeurt door het netwerk van Bredase organisaties van Zorg voor elkaar Breda en AMIF, een Europees 

gefinancierd project voor migratie en integratie. De gemeente spreekt met deze partijen af wat nodig is en 

welke organisatie wat kan doen, aansluitend bij hun reguliere inzet. 

De deelprojecten
1. Statushouders in beeld
Het deelproject Statushouders werkt aan een actueel 

overzicht van statushouders die vanaf januari 2015 in Breda 

wonen. Hoe zelfredzaam zijn zij? In welke mate doen zij mee 

in de Bredase samenleving? Deze statushouders hebben al 

een begeleidingstraject doorlopen of zijn daar mee bezig. 

Dat betekent dat zij begeleid zijn of worden door Stichting 

Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk. Als blijkt dat een 

statushouder nog een steuntje in de rug kan gebruiken om 

mee te doen, koppelen we deze statushouder aan Bredase 

organisaties in het sociaal domein voor ondersteuning of 

zorg, via Zorg voor Elkaar. Daarnaast brengen we in beeld 

wat voor zorg en ondersteuning de statushouders in het 

algemeen nodig hebben. Daarmee kunnen we het aanbod 

voor toekomstige statushouders goed inrichten. 

2. Ondersteuning is maatwerk 
Statushouders kunnen vaak veel zelf. Echter bij financiële 

zelfstandigheid, kennis van zorg in Nederland of om hen 

wegwijs te maken in Breda en in de buurt, is vaak een extra 

zetje nodig. Maatschappelijke begeleiding is daarbij 

belangrijk. Als onderdeel van BredaDoet en de aanpak 

organiseren we een ontwikkeltafel Statushouders. Een plek 

waar verschillende partijen overleggen en taken verdelen 

rond de maatschappelijke begeleiding van statushouders. 

Statushouders komen al regelmatig over de vloer bij 

organisaties en particuliere initiatieven die zich nu nog niet 

direct met maatschappelijke begeleiding bezighouden.  

Hier ligt een grote kans. Dit kwam ook naar voren tijdens de 

eerste ontwikkeltafel. Ook mooie initiatieven zoals het AMIF 

deelproject op traumaverwerking, een portfolio waarin staat 

wat de situatie van een statushouders is, wijkinitiatieven, 

buddy’s en interactieve workshops worden hier besproken. 

Statushouders zijn verplicht om binnen een jaar na 

huisvesting een participatieverklaring vanuit het Rijk te 

ondertekenen. De gedachte achter de participatieverklaring 

is om meer aandacht te vragen voor normen, waarden en 

omgangsvormen.  

De participatieverklaring kan bijdragen 

aan het gevoel van welkom, wegwijs in 

de wijk en stad en ontmoeting tussen 

statushouders en wijkbewoners. 

De participatieverklaring past daarom 

goed binnen de toekomstige opzet 

voor maatschappelijke begeleiding. 

3. Huisvestingopgave
Gemeenten hebben de wettelijke taak om statushouders te 

huisvesten. Tweemaal per jaar –op 1 april en 1 oktober- stelt 

het Rijk de taakstelling vast, met een schatting voor de 

volgende periode. Voor 2016 heeft Breda de taakstelling om 

in totaal 480 statushouders te huisvesten.  

Vaste samenwerkingspartners in het huisvestingproces zijn 

ATEAgroep, corporaties en Stichting Nieuwkomers en 

Vluchtelingenwerk.

Statushouders moeten binnen drie maanden na koppeling in 

de gemeente worden gehuisvest. Het gaat om nieuwkomers 

en nareizende gezinsleden van statushouders die al eerder in 

Breda zijn komen wonen. Sinds dit jaar tellen ook AMV’ers 

(alleenstaande minderjarige vluchtelingen) mee voor  

de taakstellling. 

Tot dit jaar konden alle statushouders worden gehuisvest in 

woningen of kamers van de drie Bredase corporaties. De 

taakstelling zal de komende jaren hoog blijven.  

Om verdringingseffecten op de woningmarkt te voorkomen 

zijn alternatieve huisvestingsvormen hard nodig. In dit 

deelproject wordt gewerkt aan oplossingen waarmee de 

gemeente Breda haar taakstellingsopgave kan  

blijven realiseren.

4. Tel mee met Taal in Breda
Het spreken van de Nederlandse taal is belangrijk willen 

nieuwkomers zo snel mogelijk mee kunnen doen in de 

samenleving. Dit deelproject gaat over het taalplan,  

waarin de aanpak laaggeletterdheid en nieuwkomers  

voor zowel kinderen en volwassen samenkomt.  

We zetten in op het volgende:

•  Taalvraag en het lokale taalaanbod wordt z.s.m. 

compleet in beeld gebracht en zo goed mogelijk op 

elkaar afgestemd. Dit leidt tot een Taalkaart Breda;

•  De vrijwilligersorganisatie Welkomstaal wordt 

ondersteund met coördinatie van hun activiteiten;

•  Nieuwkomers worden duidelijk geïnformeerd over 

inburgering en taal om misstanden te voorkomen. 

Hierover worden afspraken gemaakt met 

vluchtelingenwerk en COA;

•  De partners van de AMIF-aanpak worden getraind op het 

herkennen van laaggeletterdheid. 

 

 

 


