
Warm welkom     RIS 293900  
Hoe Den Haag onze nieuwe Hagenaars met open armen welkom heet. 

 

INLEIDING 

Den Haag draagt een flinke steen bij aan het opvangen en integreren van vluchtelingen uit landen als Syrië en 
Eritrea, waar je nu niet zonder gevaar voor eigen leven kunt verblijven. Dat doen we op een menswaardige en 
solidaire manier. Den Haag zet daarbij vooral in op het huisvesten van statushouders en alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen, mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning.  

Dit jaar huisvesten we in elk geval 2069 mensen met een verblijfsstatus. Dat betekent niet alleen wat voor de 
huisvesting, maar ook voor de integratie, de inburgering en de interactie met alle wijken en buurten waar we de 
statushouders huisvesten. Het is in het belang van iedereen dat de integratie goed verloopt. Hoe eerder mensen de 
taal machtig zijn en actief kunnen zijn, hoe beter. We zijn tot dusverre onder de indruk van alle initiatieven die in de 
stad aan de orde van de dag zijn om mensen een warm welkom te heten en te ondersteunen. Maar het kan niet 
een kwestie van burgerinitiatief alleen zijn, er zal fors moeten worden geïnvesteerd in integratie, inburgering en in 
een warm welkom: door nieuwe en oude Hagenaars, door maatschappelijke organisaties, bedrijven en door de 
gemeente. Zodat de nieuwe Hagenaars zich ook snel Hagenaar kunnen voelen. 

Er ligt voor de gemeente
1
 een grote verantwoordelijkheid. De PvdA, D66, de Haagse Stadspartij en GroenLinks 

vinden dat alle zeilen bijgezet moeten worden om onze nieuwe Hagenaars een warm welkom te heten. Kansen 
bieden op een beter bestaan, ook als dat na een tijdelijke verblijfsvergunning wellicht weer in het land van 
herkomst is. Wij zijn een stad, met een open blik naar de rest van de wereld. Een stad waarin iedereen meetelt, 
ongeacht je geloof, achtergrond en wat je hebt meegemaakt. Iedereen – oude en nieuwe Hagenaars - krijgt hier 
een kans. Wij zijn #1denhaag. 

 

WONEN MIDDEN IN DE STAD: VERBINDT OPVANGLOCATIE AAN DE BUURT 

Voor de statushouders die wij huisvesten moeten nieuwe woningen worden gerealiseerd. Immers: het 
uitgangspunt is dat de wachttijden voor betaalbare woningen voor niemand mogen oplopen. Den Haag kiest 
hoofdzakelijk voor kleinschaliger locaties voor de opvang van statushouders. Dat is goed. Maar er is ook enige 
schaal nodig om voldoende voorzieningen te kunnen bieden en het efficiënt te organiseren. Uitgangspunt moet 
altijd zijn dat er verbinding is met de wijk waarin de locatie is gevestigd. Dat kan het beste in woonwijken. Op de 
locaties die wat verder liggen van woonwijken, zoals in Ypenburg en op de Binckhorst, moeten we extra aandacht 
besteden aan de verbinding met Haagse bewoners. Juist daar moeten we ervoor zorgen dat mensen actief zijn en 
blijven en contacten opdoen met de buurt, ook al ligt die verder weg.  

Wij-zij tegenstellingen zijn voor niemand goed. Maak mensen snel wegwijs in de buurt, zorg voor fietsen en fietsles, 
zorg dat mensen eruit gaan en komen. Zorg dat bewoners die nieuwe Hagenaars ontvangen in hun wijk of in hun 
verenigingsleven heel serieus genomen worden met hun zorgen en goede adviezen. Zo snijdt het mes aan twee 
kanten. 

                                                      
1 De WRR c.s. hebben het belang van gemeentelijke regie bij de integratie van vluchtelingen nog eens onderstreept, met verschillende 
aanbevelingen op basis van lessen uit het verleden. Zie “Geen tijd verliezen. Van opvang naar integratie van asielmigranten. WRR, SCP, WODC 
Policybrief 4. 2015. 



Organiseer bijvoorbeeld met de Centrale Bibliotheek, met Vluchtelingenwerk en tal van andere maatschappelijke 
organisaties contacten tussen bedrijven, Hagenaars en de nieuwe Hagenaars. Dat kan bijvoorbeeld zoals dat 
gebeurt via de Mensenbieb, of op de wijze waarop expats in Scheveningen in contact zijn getreden met 
vluchtelingen in het Zuiderstrandtheater. 
 
Betrek bewoners vooraf bij het bekendmaken van de plannen, maar ook intensief op het moment dat de 
statushouders daadwerkelijk inhuizen. Organiseer ontmoetingsbijeenkomsten, zorg voor vrijwilligers die als buddy 
willen fungeren voor de statushouders, zet mensen in met netwerken die mensen kunnen begeleiden met taal en 
naar werk. Maak afspraken met verenigingen om mensen als vrijwilliger aan de slag te laten gaan.  

Zorg dat mensen snel kunnen sporten, een goede manier om snel mensen te leren kennen. Zorg dat vraag en 
aanbod van huisraad bijvoorbeeld op elkaar worden afgestemd, zodat de woonomstandigheden snel op orde zijn. 
Omarm mooie initiatieven hiertoe in de buurt (inzamelen tweedehands spullen bijvoorbeeld). Maar zorg ook dat 
het sociale vangnet goed op orde is. Waar dat professionaliteit vergt, moet die er gewoon zijn. 

Inspiratiebronnen 

In en buiten onze stad worden al verschillende initiatieven genomen. Deze kunnen als inspiratiebron dienen: 

 In Zwolle worden vrijwilligers ingezet als gezinscoaches. Elk gezin valt onder de verantwoordelijkheid van 
een vrijwilliger. Het gezin heeft hierdoor een vast aanspreekpunt, en de vrijwilliger kan het gezin gericht 
kennis laten maken met de nieuwe buurt en samenleving. http://stichtingpresent.nl/zwolle/vrijwilligers-
voor-statushouders/. Niet ter vervanging van professionele hulpverlening, maar voor de integratie in de 
omgeving. 

 Via het Doe-het-zelf-vluchtelingenhandboek van de VN, met tips en ervaringen van voormalige 
vluchtelingen voor de nieuwe groep, kunnen nieuwe Hagenaars snel wegwijs worden gemaakt. 
(https://www.vn.nl/het-doe-het-zelf-vluchtelingenhandboek/) 

 In Amsterdam ontwikkelt woonstichting De Key samen met de gemeente het Startblok Riekerhaven. Hier 
worden 500 jongerenwoningen gerealiseerd: 250 voor erkende jonge vluchtelingen en 250 voor werkende 
jongeren uit de buurt, studenten en net afgestudeerden. Naast wonen is er ook ruimte voor werk-, stage- 
en leerinitiatieven. https://www.dekey.nl/#!PageID=4308&content=&contentid1=&contentid2=  

 Het initiatief ‘Arnhem voor Vluchtelingen’ koppelt maatschappelijke initiatieven aan behoeften van 
vluchtelingen en fungeert als aanspreekpunt voor het COA en de gemeente. Zo worden integratie en 
participatie tegelijkertijd opgepakt. Zo zijn er bijvoorbeeld enthousiaste mensen die een stoomcursus 
Nederlands aanbieden en grote klusdagen waar vluchtelingen burgers en organisaties helpen. We 
proberen ook de talenten van vluchtelingen te koppelen aan organisaties. Een aantal Syrische koks gaat 
bijvoorbeeld binnenkort koken in een restaurant. Verder denken we na over hoe we vluchtelingen meer 
structureel vrijwilligerswerk kunnen aanbieden. Dit alles doen we in maximale afstemming met de 
gemeente COA, VluchtelingenWerk en anderen.” (https://www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen/) 

 New Dutch Connections legt de focus op jongeren: Hier kunnen jonge vluchtelingen tussen de 15 en 30 
jaar zich richten op hun toekomst met hulp van vrijwillige coaches en maatjes. Zo krijgen ze toegang tot 
sociale en professionele netwerken om aan hun toekomst te bouwen. 
(http://www.newdutchconnections.nl/) 

 De mensenbieb: http://www.mensenbieb.nl. Zorgt voor verrassende ontmoetingen. Dat kan breed, maar 
ook op lokale schaal, in een buurt of een wijk. 

 

Concrete acties: 

1. Per opvanglocatie informatie verschaffen over de wijk en de stad, zodat mensen snel wegwijs worden 
gemaakt in de buurt. Op locaties die wat verder liggen van woonwijken het faciliteren van fietsen en 
fietsles en extra aandacht voor verbinding met de rest van de stad.  

2. Netwerkbijeenkomsten organiseren in samenwerking met de Centrale Bibliotheek, Vluchtelingenwerk en 

http://stichtingpresent.nl/zwolle/vrijwilligers-voor-statushouders/
http://stichtingpresent.nl/zwolle/vrijwilligers-voor-statushouders/
https://www.vn.nl/het-doe-het-zelf-vluchtelingenhandboek/)
https://www.dekey.nl/#!PageID=4308&content=&contentid1=&contentid2
https://www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen/)
http://www.newdutchconnections.nl/)
http://www.mensenbieb.nl/


overige maatschappelijke organisaties om contacten te leggen tussen bedrijven, Hagenaars en nieuwe 
Hagenaars. 

3. Betrek bewoners niet alleen vooraf bij het bekendmaken van de plannen, maar ook intensief bij de 
inhuizing in de buurt. Dit kan onder meer in de vorm van ontmoetingsbijeenkomsten, het faciliteren van 
vrijwilligers en afspraken met verenigingen in de buurt. 

4. Ondersteun initiatieven waardoor mensen kunnen sporten, huisraad kunnen verkrijgen of gekoppeld 
kunnen worden aan buddy om te begeleiden met wegwijs, taal en werk. 

5. Een aanspreekpunt per opvanglocatie om de vrijwilligers en de initiatieven op elkaar af te stemmen. 
 

BENUT IEDERS TALENT 

Start de integratie al in de opvang 

Begin de integratie al in de centrale opvanglocaties: breng talent, opleidingen en ervaring al daar in beeld en ga 
daar al in gesprek over de toekomst in Den Haag. Wij willen dat de gemeente Den Haag met het COA tot afspraken 
komt om al in de AZC’s met de statushouders die naar Den Haag zullen komen in gesprek te gaan. We bereiden 
mensen voor op onze stad, onderzoeken welke talenten en mogelijkheden er zijn en zorgen ervoor dat we eerste 
stappen maken met taal en onderwijs.  

Statushouders (die nog niet kunnen worden gehuisvest buiten een AZC) gaan vast aan het werk, zonder te hoeven 
wachten op een definitieve woning, extra taallessen en het afronden van inburgeringscursussen. Dit vanuit de 
overtuiging dat ‘eerst werk, dan de rest’ (i.c.m. het leren van de Nederlandse taal) zorgt voor betere inburgering en 
deelname aan de Nederlandse samenleving. Door het moment van werkbemiddeling naar voren te halen, voorkom 
je dat sommigen maar blijven wachten en niets kunnen doen. 

Werk, vrijwilligerswerk 

Niets doen is funest voor een goede integratie. Het is daarom zaak om zo snel mogelijk te ontdekken welke 
talenten mensen hebben en hoe zo snel kunnen worden toegeleid naar werk, school, sport en/of vrijwilligerswerk. 
Combineer waar mogelijk inburgeren met het opdoen van praktijkervaring (werk, stage, vrijwilligerswerk). 
 
Breng partijen bij elkaar waar het om werk gaat: kijk naar het goede voorbeeld in Eindhoven. De Haagse motie 
‘Statushouders aan het werk’ (RIS 288105) sterkt hier toe. Kijk naar de talenten van mensen, zorg voor voldoende 
dagbesteding en waar mogelijk vrijwilligerswerk en werk. Ga het gesprek met werkgevers hierover aan. Denk 
daarbij ook aan de internationale organisaties en grotere bedrijven. Uiteraard moet verdringing hierbij worden 
voorkomen. Voor gelijk werk, gelijk loon en alle sociale voorwaarden handhavend. 

 
Heb oog voor specifieke doelgroepen. Kijk in hoeverre bepaalde doelgroepen werk vinden of juist niet: 
oververtegenwoordiging in de bijstand moet alarmbellen doen rinkelen. Zorg dat er onder meer extra aandacht is 
voor Eritrese en Somalische jongeren. De werkloosheid is onder deze groepen erg hoog. Zij hebben nogal eens geen 
startkwalificatie en soms is de motivatie gebrekkig. Er moet nog heel veel gebeuren om dit op koers te krijgen.  
 
Zet PEP in om statushouders – wanneer zij nog niet in een betaalde setting aan de slag kunnen – vrijwilligerswerk 
kunnen doen dat past bij de capaciteiten en motivatie. Vergroot de bekendheid van de vrijwilligersverklaring van 
het UWV, waarmee werkgevers gemakkelijker in staat zijn vrijwilligerswerk te bieden (daarbij verdringing 
voorkomend).  
 
Inspiratiebronnen:  

 In Eindhoven krijgen statushouders tijdens de pilot in een eerder stadium hulp bij het vinden van werk (of 
eventueel studie). Zodra asielzoekers beschikken over een verblijfsvergunning wordt in het 
vergunninghoudergesprek ook de opleiding en ervaring besproken. Dit profiel is ook zichtbaar voor de 
verantwoordelijke medewerker van het werkgelegenheidsteam (later Regionale Werkbedrijf Eindhoven). 



De betreffende medewerker kan op basis van het profiel in het TVS-systeem bepalen of de statushouder 
eventueel gematcht kan worden aan een werkgever. Bij de statushouders gekoppeld aan de regio 
Eindhoven wordt gefocust op het vinden van een baan of een werkervaringsplek. Bij statushouder, 
gekoppeld aan een gemeente buiten de arbeidsmarktregio, wordt de focus gelegd op een ‘snuffelstage’.  
Uiteraard zijn er uitzonderingen. Mogelijke voorbeelden zijn ingenieurs die in de regio wel werk kunnen 
vinden, maar niet gekoppeld zijn aan de regio. Reizen of in een later stadium verhuizen is dan ook 
mogelijk.  

 Refugee Start Force is online gemeenschap die vluchtelingen op basis van hun vaardigheden en expertise 
koppelt aan lokale professionals, organisaties en bedrijven. Op deze manier willen ze vluchtelingen in 
contact brengen met mensen die hun op weg kunnen helpen binnen hun eigen beroep. 
(http://www.refugeestartforce.eu/ ) 

 

Taal en onderwijs 

Zorg dat mensen snel een Nederlands diploma halen en zorg voor voldoende studiemogelijkheden en/of hulp bij 
het maken van een goede studiekeuze indien relevant. Het instellen van een voorbereidend jaar voor sommige 
opleidingen met een accent op taalontwikkeling, kan hierbij uitkomst bieden voor onderwijsinstellingen. Zorg voor 
voldoende taal en schakeltrajecten. De taal leer je niet in twee avonden in de week, hier moeten intensieve 
programma’s voor beschikbaar zijn.  

Onderzoek of statushouders met behoud van uitkering kunnen studeren als ze geen recht hebben op 
studiefinanciering (in Amsterdam is hier goede ervaring mee opgedaan). Zorg dat leerplichtige kinderen op een 
fatsoenlijke manier kunnen instromen in het basisonderwijs, zorg ervoor dat scholen – ook als het gaat om kleine 
aantallen – die goed kunnen opvangen en ondersteun ze hierbij. 

Doe niet alles achter elkaar, maar tegelijkertijd. Niet pas de arbeidsmarkt op als de inburgering is afgerond. 
Studeren en inburgeren tegelijkertijd, duaal leren en werken, maatschappelijke begeleiding, etc. Geef hoger 
opgeleiden een stoomcursus Nederlands.  

Concrete acties: 

1. De gemeente en het COA maken afspraken om al in het AZC vast te stellen welke talenten statushouders 
hebben die in Den Haag komen wonen en hen voor te bereiden op onze stad. Waar het kan al starten met 
taal, onderwijs en (begeleiden naar) werk. 

2. Breng partijen bij elkaar en faciliteer werkbemiddeling: werkgevers, vrijwilligersorganisaties en 
statushouders. Onderzoek hoe mensen zo snel mogelijk kunnen worden toegeleid naar werk, school, 
sport, dagbesteding en/of vrijwilligerswerk.  

3. Heb aandacht voor specifieke groepen die moeilijk werk vinden en voer hier specifiek beleid op.  
4. Vergroot de bekendheid van de vrijwilligersverklaring van het UWV, waarmee werkgevers eenvoudiger in 

staat zijn vrijwilligerswerk aan te bieden.  
5. Instellen van een voorbereidend jaar voor sommige opleidingen met een accent op taalontwikkeling. 

Voldoende taal en schakeltrajecten. 
6. Onderzoek de mogelijkheid om met behoud van uitkering te studeren indien mensen geen recht hebben 

op studiefinanciering. 
7. Het ondersteunen van scholen bij de instroming en opvang van leerplichtige kinderen, zodat zowel de 

school als de kinderen zo min mogelijk last ondervinden.  
 

 

 

http://www.refugeestartforce.eu/


PROFESSIONELE BEGELEIDING 

Zorg ook voor voldoende begeleiding waar het gaat om achtergronden, sociale en psychische problematiek en 
specifiek ook voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De psychische problematiek moet niet worden 
onderschat. Soms is dat meteen duidelijk, maar vaak komt het pas na verloop van tijd boven. De mensen die hier 
komen hebben vaak veel meegemaakt in het land van herkomst, hebben huis en haard achtergelaten, vaak ook 
familie. Veel jongeren (in het bijzonder alleenstaande minderjarige vreemdelingen) krijgen vroeg of laat last van 
psychische problemen. Daar moet te allen tijde voldoende hulp voor beschikbaar zijn. 

Laat artsen en psychologen (ook uit de groep vluchtelingen) in samenwerking met Intercultureel Psychiaters (Ipsy) 
van Parnassia vanaf het begin goede behandeling bieden. Er is een grote groep vluchtelingen die erg 
getraumatiseerd is en vreselijke dingen heeft meegemaakt. Het niet op tijd behandelen kan misschien later tot 
forse problemen leiden.  
 
Zorg voor voldoende aandacht voor de gezondheidspositie, bewegen en dagbesteding. Gemeenten krijgen meer 
middelen voor maatschappelijke begeleiding van het Rijk, zet deze middelen zo doelmatig mogelijk in. 

Concrete acties: 

1. Voldoende en effectieve begeleidingsvormen gericht op achtergronden, sociale en psychische 
problematiek en specifiek voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Tijdige inzet van artsen en 
psychlogen i.s.m. Ipsy van Parnassia. 

2. Aandacht voor gezondheidspolitie, bewegen en dagbesteding. Gebruik hiervoor de rijksmiddelen voor 
maatschappelijke begeleiding. 

SNEL WEGWIJS IN DEN HAAG 

Start z.s.m. met programma’s waarmee de statushouders de NL-samenleving en de gemeente Den Haag beter leren 
kennen. Via de participatieverklaring is dit goed te organiseren door gemeenten, leer uit de eerste ervaringen die 
hiermee zijn opgedaan. Werk hierbij goed samen met COA en Vluchtelingenwerk.  

Bied in de inburgeringscursussen expliciet lessen over gelijke rechten en plichten, Nederlandse bedrijfscultuur, 
geschiedenis, verbod discriminatie, LHBT, contact met kunst en cultuur enz.   
 
Zet vrijwilligerswerk in als middel voor integratie en het verwerven van de taal in de praktijk. Koppel nieuwe 
Hagenaars aan sleutelfiguren uit de doelgroep, zodat mensen op sleeptouw genomen kunnen worden. (Zie 
Rotterdam, waar ze maatjes koppelen aan nieuwe Rotterdammers om te ondersteunen bij de inburgering) 
 
INSPIRATIE 

* In Arnhem worden door “Diner bij de Buren’ vluchtelingen bij mensen uit de buurt uitgenodigd op eten te 
komen. Het is een mooie kans om de afstand van beide kanten te doorbreken en mensen met elkaar in 
aanraking en in gesprek te laten komen. Er zijn in Arnhem al duizend eetafspraken benut. 
(http://www.dinerbijdeburen.com/) 

Concrete acties: 

1. Starten van programma’s om statushouders, de Nederlandse samenleving en de gemeente Den Haag in 
het bijzonder elkaar beter leren kennen. Dit in samenwerking met het COA en Vluchtelingenwerk. 

2. Bij inburgeringscursussen lessen opnemen over Nederlandse gewoontes als gelijke rechten en plichten, 
Nederlandse bedrijfscultuur, geschiedenis, verbod discriminatie, LHBT, contact met kunst en cultuur enz. 

3. Het koppelen van nieuwe Hagenaars aan ‘maatjes’ ter ondersteuning van de inburgering. 

http://www.dinerbijdeburen.com/


SLOT: WERK SAMEN AAN WARM WELKOM 

Het is cruciaal dat de integratie van statushouders verloopt in goede samenwerking met bewoners, gemeente en 
maatschappelijke organisaties. Wij zien nadrukkelijk ook een rol voor corporaties, werkgevers, PEP, 
Vluchtelingenwerk, vluchtelingenzelforganisaties, bewonersorganisaties, tal van maatschappelijke organisaties die 
zich hieraan willen verbinden. Wij pleiten voor een convenant – waartoe de gemeente de regie pakt en de 
uitvoering ter hand neemt – samen met alle betrokken partijen, onder het credo van ‘open armen’. 


