Aan het College van burgemeester en wethouders
van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Zwolle, 31 januari 2019

Betreft:

Advies Participatieraad Zwolle
-

Beslisnota Plan van Aanpak Statushouders d.d. 20 november 2018 en

-

Programmaplan Statushouders aan het werk (concept) d.d. 4 december 2018.

Geacht College,
Per mail d.d. 21 december verzocht u ons advies uit te brengen op de Beslisnota Plan van Aanpak
statushouders en het Programmaplan. Hierbij treft u ons advies aan.
We concentreren ons in het advies op drie thema’s:
1.) Maatschappelijke participatie,
2.) Duurzame oplossingen en
3.) Inclusiviteit.
1.) Maatschappelijke participatie
In uw plan van aanpak statushouders zet u sterk in op werk. De Participatieraad begrijpt dit: het hebben
van werk is de sleutel voor de oplossing van veel problemen. We adviseren u echter meer oog te hebben
voor maatschappelijke participatie, met als toevoeging: zo mogelijk via werk. Het hebben van werk is niet
de enige mogelijkheid te participeren. Een betere insteek is: statushouders doen mee. Laat als gemeente
zien welke mogelijkheden er bijvoorbeeld zijn voor vrijwilligerswerk en laat statushouders daarmee
kennismaken. Dit is ook relevant voor de groep boven de 65 jaar die niet meer richting werk begeleid hoeft
te worden.
Met de sterke focus die u op werk legt, is het verstandig bij de risico’s ook het risico vanuit de werkgevers in
te schatten: Hebben of stellen zij wel banen beschikbaar? Gaan ze de uitdaging aan deze mensen in dienst
te nemen?
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De groep jonge Eritreeërs kent wellicht een te complexe problematiek om daar vrijwilligers(organisaties)
mee te belasten. Het inschakelen van vrijwilligers vraagt van de gemeente om een visie op hun aansturing
en scholing. We adviseren u na te denken over wie daar de regie op voert, wat u verwacht van vrijwilligers,
wie hen schoolt voor deze taak en hoe dat gebeurt.
We maken ons zorgen over wat er gebeurt met het zittende bestand van 300 mensen. Is het mogelijk ook
voor hen maatschappelijke participatie te organiseren?
Overigens is werk slechts één van de leefgebieden. We adviseren u oog te hebben voor alle leefgebieden,
niet enkel voor het leefgebied werk.
2.) Duurzame oplossingen
Richt het beleid dat u inzet en uitvoert op duurzame structurele oplossingen. Dat kan betekenen dat een
statushouder niet op zo kort mogelijke termijn wordt toegeleid naar werk maar een opleiding kan volgen –
passend bij zijn of haar niveau - die de kansen op de arbeidsmarkt structureel verbetert.
We merken op dat het aanbod aan de statushouders zeer individueel gericht is. We adviseren, waar
mogelijk, in groepen te werken waarbij mensen ervaringen kunnen uitwisselen. Met dezelfde middelen zijn
dan meer mensen te helpen.
Er wordt geconstateerd dat een groot percentage statushouders de inburgeringscursus niet met goed gevolg
binnen de gestelde termijn doorloopt en slaagt voor het Inburgeringsexamen. U zet in op verhoging van dit
percentage. Kan meer toezicht op de kwaliteit van de lessen inburgering daar aan bijdragen?
Verder noemt u in de Beslisnota het verplichte Participatieverklaringstraject waarin vluchtelingen kennis
maken met de basisprincipes van de Nederlandse samenleving. Wij adviseren u de maximale vier
workshops in te zetten die hiervoor mogelijk zijn.
3.) Inclusiviteit
De Participatieraad heeft voor 2019 het thema inclusiviteit tot speerpunt gemaakt. We denken vanuit de
kracht van mensen, niet vanuit hun beperking. Het onderwerp statushouders leent zich daar uitstekend
voor.
Op pagina 6 van het Programmaplan lezen we, bij punt 6, dat de casemanager de statushouder ondersteunt.
We adviseren u uit te gaan van de kracht van de statushouders en hen zelf een zo groot mogelijke rol in het
traject te geven. Laat bijvoorbeeld het inburgerings- en integratieplan door de mensen zelf maken: laat dat
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leidend zijn wanneer de casemanager de statushouder ondersteunt. En zet zoveel mogelijk
ervaringsdeskundigheid in door nieuwe Zwollenaren die hier al een tijdje wonen.
Bij eigen kracht hoort ook inwonersparticipatie. Hoe krijgt dat in de afspraken met de ketenpartners een
plek?
Een goede afstemming, op alle terreinen, tussen die ketenpartners is van groot belang.

In het voorstel schrijft u onze adviesraad nadrukkelijk te betrekken bij de nadere uitwerking van het beleid.
We stellen dit op prijs. We willen met name graag betrokken worden bij het uitwerken van de
randvoorwaarden omdat ze cruciaal zijn voor het slagen van het beleid.
Afsluitend verzoeken we u onze Signalenbrief d.d. 28 september 2018 over statushouders, bij de uitvoering
van het beleid te betrekken, bijvoorbeeld voor het punt verbetering van de dienstverlening.

Vriendelijke groeten,

Mevrouw Aljona Wertheim
Voorzitter Participatieraad Zwolle.
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