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Inleiding: 

in de gemeente Bronckhorst wonen zo'n 200 statushouders. Voor deze groep inwoners 
moet veel georganiseerd worden, om hen volledig deel te laten nemen aan de Nederlandse 
samenleving. 
 

Vraag: technisch 

Kunt u ons een overzicht geven van de diverse disciplines, zowel professioneel als vrijwillig, 
die het leven van de statushouders in onze gemeente regisseren dan wel ondersteunen? 
 

Antwoord: 

Er zijn zeer veel disciplines die werken in ondersteuning van statushouders zoals 
 
COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) 
IND (Immigratie- en Naturalisatie Dienst) 
 
Werkgeversservicepunt 
woningbouwverenigingen 
 
combinatiefunctionaris statushouders 
consulent statushouders sociaal team 
consulent sociaal team 
 
Stichting vluchtelingenwerk 
 
bibliotheek 
stichting lezen en schrijven 
onderwijzers op scholen 
huisartsen 
artsen en verpleegkundigen bij de GGD 
 
Consultatiebureau 
Kinderdagopvang en peuterspeelzalen 
   
 

Vraag: technisch 

Wat zijn de taken/verantwoordelijkheden/werkzaamheden van deze bovengenoemde 
disciplines? 
 
 

Antwoord: 

Het COA heeft verschillende taken:  
1) Asielzoekers opvangen en huisvest in één van de COA locaties. Dit doen ze totdat de 
IND en de rechter hebben bepaald of de asielzoeker een vaste status zal krijgen.  
2) Begeleiding en informatie geven aan asielzoekers. Ze leren asielzoekers om zelfstandig 
te zijn, zelf initiatief te nemen en om zichzelf te ontplooien zodat zij in hun toekomst in 
Nederland of ergens anders op hun eigen benen kunnen staan. Onder andere door aanbod 



van cursussen.  
3) goederen leveren aan de asielzoekers, bijvoorbeeld een keuken ter beschikking stellen, 
maar ook beddengoed.  
4) De asielzoekers krijgen weekgeld (ongeveer € 55 per persoon. Dit is mede afhankelijk 
van de grootte van het gezin.)  
5) zorg dragen voor voldoende opvangplaatsen voor asielzoekers die toegelaten zijn tot de 
asielprocedure. Hierover werkt het COA samen met de gemeenten.  
6) zorg dragen voor de veiligheid in de opvanglocaties. Er is 24 uur per dag beveiliging 
aanwezig.  
 
IND: De IND is een agentschap van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Hun taak is het 
beoordelen van verblijfsaanvragen van mensen die in Nederland willen wonen.  
De IND heeft 7 verschillende taken: 
  
1) Regulier: hierin behandelen zij aanvragen voor verblijfsvergunningen voor studeren, 
wonen en werken.  
2) Visa: aanvragen behandelen voor personen die kort willen verblijven in Nederland.  
3) Asiel: aanvragen van vreemdelingen die naar Nederland komen behandelen omdat het 
niet veilig is in hun eigen land.  
4) Naturalisatie: verzoeken behandelen voor de verlening van de Nederlandse nationaliteit.  
5) Procesvertegenwoordiging: uitleg geven aan de rechter over de keuzes die de IND heeft 
gemaakt.  
6) De IND heeft Specialistische expertise van kennis over documenten en landen.  
7) Handhaving: misbruik van procedures voorkomen en fraudesignalen analyseren.  
  
 
 
Wsp: 
1) matchen kandidaten met afstand tot arbeidsmarkt met werkgevers 
2) begeleiding werkgever en kandidaat tijdens traject  
3) wanneer nodig coaching op werkvloer 
 
Woningbouwvereniging: 
1) beschikbaar stellen van woning aan nieuwkomers 
2) samen woning bekijken en vinger aan de pols houden in eerste periode van huur. 
3) bij problemen snel inspringen zowel bemiddeling in buurt als bij ontstaan achterstanden  
in huur 
4) bevorderen integratie statushouders en andere huurders in straat of wooncomplex 
5) op regelmatige basis afstemming met gemeente over huurachterstanden en sociale 
problematiek 
 
Combinatiefunctionaris statushouders:  
1) is een verbinder in de samenleving tussen kern/buurt, sport, cultuur en onderwijs met als      
    specifiek aandachtspunt nieuwe Bronckhorstenaren; 
2) werkt intensief samen met diverse partijen, zoals vluchtelingenwerk, de wooncorporaties,    
    sportverenigingen, muziekverenigingen, scholen en gemeente; 
3) stimuleert, initieert en faciliteert initiatieven van inwoners; 
4) is aanspreekpunt voor mensen in en om het complex Zandewierde en zet een   
    samenwerking tussen bewoners en omwonenden op, die een meerwaarde biedt voor het  
    complex en de omgeving, de Magic Mix.  
5) zorgt hierbij dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen en stimuleert eigenaarschap; 
6) heeft een belangrijke signalerende rol met betrekking tot sociale (leef)aspecten en  
    onderhoudt hiervoor contacten met diverse instellingen. 
7) de verdeling tussen de sociaal-cultureel en huisvestingstaken is ongeveer 70%-30%. 
 



De werkzaamheden zijn vooral gericht op: 
- coördineren van activiteiten voor statushouders; 
- begeleiden van vrijwilligers; 
- contacten onderhouden met vrijwilligersorganisaties; 
- aanspreekpunt voor diverse vragen rondom huisvesting; 
- signaleren en optreden bij huisvestingsvraagstukken. 
 
consulent statushouders sociaal team 
1) begeleiding vanuit gemeente bij huisvesting nieuwe statushouders 
2) contactpersoon voor het COA  
3) contactpersoon voor woningcorporaties en vluchtelingenwerk bij huisvesting statushouder 
4) Beheer registratie COA  
5) Vraagbaak consulenten  
6) Overdracht aan sociaal team voor voorzieningen binnen het sociaal domein 
 
 
consulent sociaal team: 
1) in kaart brengen situatie statushouder tbv integratie 
2) werkzaamheden mbt voorzieningen binnen het sociaal domein 
3) contactpersoon voor vluchtelingewerk, school, taalmaatje en andere betrokken    
    organisaties 
4) aanspreekpunt voor statushouder mbt vragen over voorzieningen binnen het sociaal   
    domein 
 
 
Stichting Vluchtelingenwerk: 
1) informatie en adviespunt 
2) ondersteuning asielprocedure 
3) ondersteuning gezinshereniging 
4) coaching vestiging 
5) coaching zelfredzaamheid 
6) regievoering over deze onderwerpen vindt door Vluchtelingenwerk plaats, wanneer nodig 
in afstemming met de betrokken consulent sociaal team van de gemeente. 
7) 2 x per week spreekuur voor statushouders in het gemeentehuis van Bronckhorst 
 
 
Bibliotheek/taalhuis & Stichting lezen en schrijven 
1) begeleiding clienten en aanbod materiaal laaggeletterden.  
2) taalgroep onder leiding van gecertificeerde vrijwilliger om samen Nederlands te lezen en 
te spreken. 
 
 
Onderwijzers: 
Deze taken komen overeen met taken die docenten of onderwijzers hebben voor 
Nederlandse kinderen. Vaak geven zij wel extra begeleiding aan kinderen van 
statushouders zodat ze sneller de taal machtig zijn. Ook vraagt een goede afstemming met 
school en ouders die nog niet zo goed Nederlands kunnen de nodige aandacht van hen.  
 
 
Huisartsen: 
Deze taken komen overeen met taken die huisartsen hebben voor Nederlandse mensen, er 
is soms extra aandacht nodig voor aandoeningen of ziekten die mensen tijdens de oorlog of 
het vluchten hebben opgelopen. Hiervoor verwijzen ze indien nodig door naar een 
specialist. Ook kan een huisarts doorverwijzen naar het sociaal team, vooral wanneer het 
om sociale problematiek gaat (bijvoorbeeld vereenzaming)  



 
Artsen en verpleegkundigen bij de GGD: 
Screening van statushouders op infectieziekten en vaccinaties. Indien nodig vaccinaties 
geven zodat de vaccinatiegraad op hetzelfde niveau is als Nederlanders wordt aangeboden, 
voorlichting Nederlandse gezondheidszorg. Signaalfunctie. 
 
Consultatiebureau: 
Opvoedingsondersteuning en vraagbaak jonge ouders, voorlichting gezondheid jonge 
kinderen, signaalfunctie.  
 
Kinderdagopvang: 
Ondersteuning bij taalvaardigheid en wennen aan Nederlandse cultuur jonge kinderen, door 
samen spelen met Nederlandse kinderen en begeleiding door Nederlandse pedagogisch 
werkers krijgen de kinderen van statushouders een betere start wanneer zij aan het lager 
onderwijs beginnen. Zij ontwikkelen minder taalachterstand. 
 
Overige: 
In Nederland kennen we een uitgebreid zorglandschap. Al het zorgaanbod dat beschikbaar 
is voor Nederlanders is ook beschikbaar voor Statushouders.  
 
 
 
 

Vraag: technisch 

Op welke wijze en door wie vindt de coördinatie plaats tussen de verschillende disciplines? 
 

Antwoord: 

In de verschillende fasen vanaf het moment dat de vluchteling in Nederland aankomt, een 
status krijgt en een woning, scholing en zo mogelijk werk krijgt is sprake van een andere 
regievoerder. Tot de tijd dat de stuatushouder een permanente verblijfsvergunning of 
genaturaliseerd is heeft speelt de IND een rol, zij voeren zelf regie. In de beginfase heeft 
ook het COA regie mbt opvang en alles wat daar bij komt kijken. Na toewijzing aan een 
gemeente voor huisvesting is ligt de regie voor een deel van de taken bij Vluchtelingenwerk 
en een ander deel bij de sociaal consulent. Zij hebben de taken onderling afgestemd.  
 
Uiteindelijk hebben de meeste statushouders vanaf het begin al zelf de regie over hun 
inburgering, dit is wettelijk bepaald. Wanneer dit nog niet mogelijk is wordt er met de 
betrokken organisaties (COA, vluchtelingenwerk en gemeente) gelijk begonnen om mensen 
zo goed mogelijk naar zelfstandigheid en eigen regie te begeleiden. Taal kan hierbij een 
belemmering vormen. Om die reden wordt verschillende informatie in de moedertaal van 
statushouders aangeboden en als dat niet mogelijk is kan door de statushouder gratis 
gebruik gemaakt worden van een tolk.  
De GGD, huisartsen en onderwijzers/pedagogisch werkers voeren zelf regie over hun 
werkzaamheden in relatie tot de client. Alleen wanneer hier aanleiding toe is en de client 
toestemming geeft wordt afgestemd met het sociaal team en/of vluchtelingenwerk.  
 

Vraag: technisch 

      
 

Antwoord: 

      
 

Vraag: technisch 

      



 

Antwoord: 

      
 

 


