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De Rotterdamse Aanpak Statushouders 2016-2020 is een 
ambitieuze aanpak die is ontwikkeld naar aanleiding van de sterk 
toegenomen landelijke instroom van vluchtelingen de afgelopen 
jaren. Als gevolg daarvan steeg ook het aantal statushouders 
dat in Rotterdam gehuisvest moest worden. Deze infographic 
geeft kort weer waar Rotterdam nu staat met de aanpak op 
31 augustus 2017. De volledige stand van zaken leest u in de 
eerste monitor statushouders 2016-2020.
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Taakstelling huisvesting
Rotterdam streeft ernaar dat de taakstelling om statushouders 
te huisvesten ieder jaar wordt gehaald.

Taakstelling (incl. werkvoorraad) vanuit het rijk 
Aantal gehuisveste personen door Rotterdam

**De taakstelling bestaat uit nog niet gehuisveste mensen uit het 
voorgaande jaar (=werkvoorraad). Plus de taakstelling uit het rijk voor 
het nieuwe jaar.
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Directe bemiddeling + statushouders 
Directe bemiddeling statushouders

Rotterdam streeft ernaar dat het aantal goedkope 
huurwoningen die worden verhuurd via directe bemiddeling 
niet boven de 30 procent komt.

Directe bemiddeling geldt voor alle corporatiewoningen 
die niet via sociale woningverhuursite Woonnet Rijnmond 
worden verhuurd. 

Statushouders en inkomen
Rotterdam biedt statushouders in de vorm van een bijstands-
uitkering een stabiele inkomensbasis die nodig is om te werken 
aan integratie in de samenleving, arbeidsontwikkeling en 
re-integratie op de arbeidsmarkt. Maar Rotterdam stelt ook dat 
iedere werkzoekende met een uitkering hier zo kort mogelijk 
afhankelijk van moet zijn. Daarom spant de gemeente zich 
in voor alle werkzoekenden, zodat zij zo snel mogelijk geen 
uitkering meer nodig hebben.

Statushouders actief in de samenleving
Rotterdam streeft ernaar dat statushouders minimaal 4 dagen 
of meer per week actief zijn in de samenleving met opleiding, 
werk of vrijwilligerswerk.
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Managementsamenvatting 

De Monitor Rotterdamse Aanpak Statushouders geeft 
inzicht in de uitvoering en voortgang van de Rotterdamse 
Aanpak Statushouders 2016-2020, die startte in 
september 2016. Het is de eerste keer dat deze monitor 
wordt uitgebracht. De monitor is gebaseerd op kwanti
tatieve gegevens uit verschillende bronnen en brengt de 
voortgang van de Rotterdamse aanpak feitelijk in beeld. 
Doordat gegevens van verschillende organisaties afkom
stig zijn, kunnen de gepresenteerde resultaten niet altijd 
onderling vergeleken en verrekend worden. In dit eerste 
jaar is nadrukkelijk óók ingezet op de samenwerking 
tussen alle betrokken partijen, de aansturing en de 
aansluiting van de werkprocessen van deze partijen. 
Bedoeling is de monitor nog verder door te ontwikkelen. 

De Rotterdamse Aanpak Statushouders streeft ernaar: 

• dat de taakstelling om statushouders te huisvesten ieder 
jaar wordt gerealiseerd; 

In 2016 zijn alle tijdig door het COA aan Rotterdam toege
wezen statushouders gehuisvest. De taakstelling voor 2017 
is, tot en met 31 augustus, volledig gerealiseerd. 

• dat de Rotterdamse statushouders minimaal vier dagen 
per week actief  aan de samenleving deelnemen met 
diverse activiteiten. 

Van de mensen die in 2016 in Rotterdam kwamen wonen 
is 68% vier dagen per week actief  en 90% is drie dagen 
of  meer actief. Van degenen die in 2017 gehuisvest zijn, 
is 63% vier dagen of  meer actief  en 75% is drie dagen of 
meer actief. 

• dat zoveel mogelijk Rotterdamse statushouders een jaar 
eerder dan de wettelijke maximale termijn inburgeren, 
dus in twee in plaats van drie jaar; 

Het is vanaf  september 2018 mogelijk dit te meten, omdat 
de Rotterdamse Aanpak Statushouders in 2016 is gestart. 

Voor huisvesting geldt de indicator dat directe bemidde
ling onder de 30% moet blijven. Dit lukt. In 2016 was het 
percentage directe bemiddeling 23,7%, waarvan 13% voor 
statushouders. In het eerste half  jaar van 2017 was het 
percentage directe bemiddeling 23%, waarvan 8% voor 
statushouders. 

Sinds de start van de Rotterdamse Aanpak Statushouders 
zijn 1083 uitkeringen verstrekt; 1051 uitkeringen zijn 
momenteel nog actief, waarmee in totaal 1344 volwassen 
statushouders bijstandsafhankelijk zijn. Hier tekent zich 
een forse uitdaging af: ca. 95% van de in Rotterdam 
gehuisveste statushouders is afhankelijk van de bijstands
uitkering. Van de overige 5% is daarbij nog een deel 
afhankelijk van voorzieningen zoals leefgeld van COA. 
Er moet nog blijken in welke mate en op welke termijn 
er daadwerkelijk perspectief  zal zijn voor hen op 
de arbeidsmarkt cq hoe groot het risico is dat zij lang
durig bijstandsafhankelijk worden. Het aandeel van 
statushouders in de bijstand is nu 2,7% van het totaal 
aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering. Onder 
Jongeren (<27 jaar) is dit 15,5%. 

In de uitvoering van de Rotterdamse aanpak zijn Vluchte
lingenWerk en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) 
belangrijke partners van de gemeente. Vluchtelingenwerk 
heeft een cruciale rol in de begeleiding van statushouders 
en SNTR levert met de aankoop van 200 woningen en een 
daaraan gekoppelde specifieke integratieaanpak, een 
belangrijke bijdrage aan het realiseren van de taakstelling. 
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Dit hoofdstuk beschrijft de taakstelling in de periode 
1 januari 2016 tot en met 31 augustus 2017. Hiervoor 
zijn gegevens gebruikt van de Maaskoepel en van het 
Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) van de 
gemeente. Dit hoofdstuk gaat verder in op het geslacht, 
de leeftijdsopbouw, de gezinssamenstelling en de 
nationaliteit van de mensen die Rotterdam heeft 
opgenomen binnen de gerealiseerde taakstelling. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat over huisvesting: 
de druk op de woningmarkt, de verschillende huis
vestingsvormen, het woongebied en de doorstroming 
van bewoners van het azc Beverwaard. Hiervoor zijn 
eveneens gegevens van IOS gebruikt. 

Dit hoofdstuk gaat over de Rotterdamse Taalstart, 
participatieworkshops, trajectbegeleiding, aanvullende 
activiteiten, het aantal dagen dat statushouders actief 
zijn, inburgering en SNTR. Hiervoor zijn de rapportages 
van VluchtelingenWerk en SNTR gebruikt. 

Dit hoofdstuk richt zich op statushouders die een 
beroep doen of  hebben gedaan op een gemeentelijke 
uitkering. Het gaat hier om de leeftijd en geslacht van 
de werkzoekenden en hun afstand tot de arbeidsmarkt. 
Hiervoor zijn gegevens van uitkeringssysteem Socrates 
(dat een koppeling heeft met de verblijfsstatus uit de 
Basisregistratie Personen (BRP)) en klantvolgsysteem 
Re-integratie Module Werk (RMW) gebruikt. 

Daar per hoofdstuk verschillende bronnen zijn geraad
pleegd voor gegevens, is het niet altijd mogelijk de 
gepresenteerde resultaten in de verschillende hoofd
stukken onderling met elkaar te vergelijken. 
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Inleiding 

De Rotterdamse Aanpak Statushouders 2016-2020 is een 
ambitieuze aanpak die is ontwikkeld naar aanleiding van 
de sterk toegenomen landelijke instroom van vluchtelingen 
de afgelopen jaren. Als gevolg daarvan steeg ook het 
aantal statushouders dat in Rotterdam gehuisvest moest 
worden. Dit maakte dat ook in Rotterdam gerichte en inte
grale inzet nodig was waarbij processen niet achter elkaar, 
maar naast elkaar plaatsvinden. Rotterdam kiest bewust 
voor een aanpak waarin de asielzoeker met verblijfstatus 
(statushouder) vanaf  de eerste dag na vestiging zo goed 
en snel mogelijk Nederlands leert; taal is cruciaal voor de 
inburgering en voor het vinden van werk. Deze monitor 
geeft inzicht in de voortgang van de aanpak die startte 
in september 2016. De monitor is gebaseerd op kwantita
tieve gegevens van verschillende organisaties en brengt 
de voortgang van de Rotterdamse aanpak feitelijk in beeld. 
Het eerste jaar van de Aanpak is, naast alle uitvoerende 
activiteiten, ook binnen en buiten de gemeente hard 
gewerkt aan de samenwerking tussen partijen, de aan
sturing en het laten aansluiten van de werkprocessen van 
deze partijen. 

De Rotterdamse Aanpak Statushouders streeft ernaar: 
• dat de taakstelling om statushouders te huisvesten ieder 

jaar wordt gehaald; 
• dat de Rotterdamse statushouders minimaal vier dagen 

per week actief  aan de samenleving deelnemen met 
diverse activiteiten. 

• dat zoveel mogelijk Rotterdamse statushouders een jaar 
eerder dan de wettelijke maximale termijn inburgeren, 
dus in twee in plaats van drie jaar; 

Wat betreft huisvesting is het streven onder 30% directe 
bemiddeling te blijven, dit wordt nader toegelicht in 
hoofdstuk 1.2. 

De focus in deze aanpak ligt naast de huisvesting van 
statushouders, op maatschappelijke begeleiding, integratie, 
het leren van de taal, participatie en werk en inkomen. 
Verder richt de gemeente zich samen met partners op 
het vergroten van de binding met de wijk, het bouwen van 
een netwerk en het vinden van (vrijwilligers)werk voor de 
statushouders. Hierin doet de gemeente een stevig beroep 
op de eigen verantwoordelijkheid van de statushouder. 
De aanpak legt verbinding met andere thema’s die 
cruciaal zijn om in deze stad te leven zoals inkomen, 
onderwijs, gezondheid en welzijn. Daarnaast is het 
belangrijk om naar de effecten in de stad te kijken en 
de opname van mensen in goede banen te leiden, zodat 
mensen in de Rotterdamse wijken prettig samen leven. 

Wat zijn statushouders? 

Een statushouder heeft de hele asielprocedure door
lopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning 
gekregen voor vijf  jaar. 

In de uitvoering van de Rotterdamse aanpak zijn 
VluchtelingenWerk en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam 
(SNTR) belangrijke partners van de gemeente. 
Vluchtelingenwerk heeft een cruciale rol in de begeleiding 
van statushouders. Zij voerden het eerste jaar (2016) een 
grote verandering in hun organisatie door om de aanpak 
goed te kunnen uitvoeren. SNTR levert met de aankoop 
van 200 woningen en een daaraan gekoppelde speci
fieke integratieaanpak, een belangrijke bijdrage aan het 
realiseren van de taakstelling. De samenwerking met deze 
partijen is goed en wordt continu verbeterd. 

De monitor bevat de stand van zaken op de volgende 
thema’s: 
– Taakstelling huisvesting, omvang en samenstelling 
– Druk op de woningmarkt 
– Maatschappelijke begeleiding, taal en integratie 
– Werk en inkomen 

Voor cijfers zijn verschillende bronnen geraadpleegd. 
Onder meer van VluchtelingenWerk, Stichting Nieuw 
Thuis Rotterdam, de Maaskoepel (Federatie van Woning
corporaties) en de gemeente zelf. Door het gebruik van 
verschillende bronnen is het niet altijd mogelijk om de 
gepresenteerde statistieken onderling te vergelijken of 
met elkaar te verrekenen. In de inhoudsopgave staat 
welke cijfers per hoofdstuk gebruikt zijn. 
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Context Rotterdamse Aanpak Statushouders 

De aanpak is tot stand gekomen binnen de context (nog) niet halen, zijn zij verplicht om zich gedurende 
van twee bestuursakkoorden tussen Rijk en gemeenten. een jaar in te spannen om dit taalniveau te halen. 
In het bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom van Statushouders voldoen niet aan dit taalniveau als zij 
27 november 2015 zijn afspraken vastgelegd over hun inburgeringsdiploma nog niet hebben behaald. 
het versnellen van de gemeentelijke taakstelling voor Handhaving op het behalen van de inburgerings
huisvesting van statushouders en het realiseren van diploma ligt bij het Rijk, en met de handhaving op 
voldoende opvangcapaciteit. Via het uitwerkings- inspanningen voor de Wet Taaleis Participatiewet door 
akkoord Verhoogde Asielinstroom (28 april 2016) zijn de gemeente worden statushouders gestimuleerd om 
afspraken gemaakt om de integratie en participatie zich maximaal in te spannen om Nederlands te leren. 
van nieuwkomers te faciliteren. 
Enkele hierin voorgestelde zaken hebben beslag Een belangrijke inspiratiebron voor de Rotterdamse 
gekregen in de aangepaste Wet inburgering, die Aanpak Statushouders was de WRR-Policy Brief 
1 oktober 2017 is ingegaan. Hierin is de gemeentelijke ‘Geen tijd verliezen: aanbevelingen voor het bespoe
rol voor het bieden van maatschappelijke begeleiding digen van de integratie van statushouders’. De kern-
opgenomen en wordt het tekenen van de participatie- boodschap is: door gelijktijdig te werken aan huis-
verklaring verplicht onderdeel van de inburgering. vesting, taalverwerving, opleiding en werk, gebruiken 

overheden bij de integratie van asielmigranten met een 
Vanuit de Wet Taaleis Participatiewet zijn alle mensen status, kostbare tijd maximaal. 
met een bijstandsuitkering verplicht om aan een be
paald minimum taalniveau te voldoen. Als zij dat niveau 
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Taakstelling en huisvesting 

Taakstelling en samenstelling 
statushouders 

Nederlandse gemeenten krijgen van het Rijk elk half  jaar 
een taakstelling opgelegd voor de huisvesting van status
houders. Op 1 oktober en 1 april van het betreffende jaar 
wordt de taakstelling voor het daaropvolgende halfjaar 
bekendgemaakt. De provincies zien erop toe dat gemeen
ten hun taakstelling realiseren. De taakstelling wordt door 
het Rijk bepaald naar rato van het inwonersaantal. 

De omvang van de taakstelling van de gemeente 
Rotterdam is sinds 2013 toegenomen: van 320 status
houders in 2013 tot 1579 statushouders in 2016. De 
taakstelling in 2017 bedraagt 840 statushouders en is 
daarmee voor het eerst sinds jaren weer omlaag gegaan. 
In tabel 1 is dit weergeven. 

In 2016 kregen 1447 statushouders een plek om te wonen 
in Rotterdam. Daarmee is de taakstelling voor 2016 groten
deels gerealiseerd. Dat de taakstelling eind 2016 nog niet 
helemaal was gehaald, had vooral te maken met het aantal 
koppelingen dat achterbleef. Dat wil zeggen, het aantal 
statushouders dat door het COA aan onze gemeente 
gekoppeld zijn om te huisvesten. Daarnaast waren er 
operationele knelpunten, zoals incomplete dossiers en 
verschillen in de spelling van namen van statushouders 
waardoor de registratie stagneerde. Deze operationele 
knelpunten zijn inmiddels grotendeels opgelost. Voor de 
304 mensen die eind 2016 nog niet waren gehuisvest 
(zie kolom Werkvoorraad* eind periode in tabel 1), gold 
voor een groot deel van hen dat zij op dat moment al wel 
gekoppeld waren aan een woning in Rotterdam, maar 
dat de verhuizing nog niet had plaatsgevonden. 

Tabel 1. Taakstelling van 2013 tot en met 2017 

Twaalf weken doorloopfase 
Voor de huisvesting van iedere statushouder geldt een 
doorloopfase van twaalf  weken, vanaf  het moment dat de 
statushouder is gekoppeld aan Rotterdam door het COA. 
Veel statushouders die aan het eind van het jaar in de tabel 
onder de ‘werkvoorraad’ vallen, bevinden zich in nog in de 
doorloopfase. In deze doorloopfase wordt gezorgd voor 
een passende woning, vindt de inschrijving in de basis
registratie personen plaats, wordt het huurcontract 
getekend en wordt gezorgd voor inkomen. Het lukt steeds 
beter om het gehele proces van inhuizing te realiseren 
binnen deze periode van 12 weken. Incidenteel wordt de 
termijn van 12 weken overschreden, bijvoorbeeld als blijkt 
dat er een aangepaste woning nodig is in verband met 
een handicap terwijl dit op voorhand niet bekend was. 
De gemiddelde doorlooptijd van koppeling tot wonen in 
2016 was 15,4 weken en in 2017 (tot en met 31 augustus) 
11,3 weken. 

Taakstelling behaald 
In de tweede helft van 2016 en in 2017 is een inhaalslag 
gemaakt. In het eerste half  jaar van 2017 is zowel de 
resterende taakstelling van 317 statushouders van 2016, 
als de taakstelling van 476 statushouders voor de eerste 
periode van 2017, ruimschoots gehaald. Rotterdam is zelfs 
in het eerste half  jaar van 2017 met 47 personen ingelopen 
op de taakstelling voor het tweede half  jaar van 2017. 
Rekening houdend met de doorloopfase van 12 weken zijn 
in 2016 alle tijdig gekoppelde statushouders gehuisvest. 
De prognose is dat in 2017 de taakstelling, zonder het 
meerekenen van de doorloopfase van 12 weken, volledig 
wordt gehaald. De ‘negatieve werkvoorraad’ in tabel 1 
houdt in dat de gemeente voorloopt met de realisering van 
de taakstelling in die periode. 

periode 
werkvoorraad * 
begin periode taakstelling 

taakstelling 
(incl. werk-

voorraad) 

aantal 
gehuisveste 

personen 
werkvoorraad * 

eind periode 

2013 -4** 320 316 253 63 

2014 63 566 629 537 92 

2015 92 1050 1142 970 172 

2016-1 172 734 906 618 288 

2016-2 288 845 1133 829 304 

2017-1 304 476 780 828 -48** 

2017-2 (tm 31 augustus) -48** 122 74 154 -80** 

*) Werkvoorraad is het aantal aan de gemeente gekoppelde statushouders die nog niet gehuisvest zijn. Na koppeling geldt doorgaans een 
doorloopfase van 12 weken alvorens gehuisvest kan worden. 

**) Deze ‘negatieve werkvoorraad’ houdt in dat de gemeente voorloopt met de realisering van de taakstelling in die periode. 
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Tabel 2. Samenstelling van de groep tbv huisvesting (Bron: IOS) 

kenmerk 

2016 2017 Totaal 

aantal % aantal % aantal % 

geslacht 

man 907 63 463 47 1.370 56 

vrouw 540 37 519 53 1.059 44 

leeftijd 

0-17 381 26 425 43 806 33 

18-22 200 14 114 12 314 13 

23-26 238 16 90 9 328 14 

27-29 158 11 69 7 227 9 

30-54 438 30 256 26 694 29 

55-66 28 2 27 3 55 2 

67 en ouder 

nationaliteit 

4 0 1 0 5 0 

Syrië 876 61 656 67 1.532 63 

Eritrea 161 11 83 8 244 10 

Ethiopische 105 7 1 0 106 4 

Overig 

gezinssamenstelling 

305 21 242 25 547 22 

alleenstaanden 512 35 192 20 704 29 

gezinshereniger 271 19 573 58 844 35 

gezinsleden 409 28 191 19 600 25 

referent 

totaal 

255 

1.447 

18 

100 

26 

982 

3 

100 

281 

2.429 

12 

100 
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Kenmerken statushouders Rotterdam 
Tabel 2 omvat de belangrijkste kenmerken van de status
houders die een woning kregen in 2016 en in de eerste 
8 maanden van 2017. 

Geslacht 
Van de in Rotterdam gehuisveste statushouders in 2016 
en 2017 is 1.370 man en 1.058 vrouw. In 2016 zijn er 
meer mannen dan vrouwen gehuisvest. In 2017 waren 
het meer vrouwen. Dit verschil heeft vooral te maken met 
de nareizende vrouwen die via gezinshereniging met hun 
man zijn herenigd. 

Leeftijdsopbouw 
De in tabel 2 gehanteerde leeftijdscategorieën houden 
verband met regelgeving en beleid die op de verschillende 
categorieën van toepassing zijn, zoals: de leerplichtwet 
(0-17), studiefinanciering (tot en met 29) en AOW (67 en 
ouder). 

Gezinssamenstelling 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten gezins
samenstelling: alleenstaanden, gezinsleden, referenten 
en gezinsherenigers. 
–	 Alleenstaanden zijn alleenstaande statushouders 

die alleen in Nederland zijn aangekomen. 
–	 Gezinsleden zijn statushouders die als gezin zijn 

aangekomen in Nederland. 
–	 Met referent bedoelen we statushouders die gezins

hereniging aanvragen. 
–	 Gezinsherenigers zijn statushouders die via de gezins

herenigingprocedure in Nederland zijn aangekomen. 

Nationaliteit 
De nationaliteit van de statushouders in deze monitor 
sluit aan bij het landelijke beeld. De oorlog in Syrië 
verklaart waarom verreweg de meeste statushouders de 
Syrische nationaliteit hebben (1.532). Eritrea volgt op de 
2e plaats met 244 statushouders. Daarna volgt Ethiopië 
met 106 statushouders. Onder overige worden alle andere 
nationaliteiten verstaan, zoals onder meer Afghanistan, 
Irak en Pakistan. 

Tabel 3. Cijfers directe bemiddeling 

periode 

% 

directe 
bemiddeling 

status 
houders 

2016 - 1 17,8 7,9 

2016 - 2 25,0 15,5 

2016 - 3 28,2 16,4 

2016 - 4 24,5 12,9 

2016 totaal 23,7 13,0 

2017 - 1 24,6 8,8 

2017 - 2 21,5 6,9 

2017 - 1 + 2 23,0 8,0 

Huisvesting statushouders 

Druk op de woningmarkt 
Gemeenten zijn verplicht om statushouders te huisvesten. 
Zij doen dat in samenwerking met woningcorporaties. In de 
gemeente Rotterdam zijn dat Havensteder, Vestia, Woon-
bron, Woonstad, Resort Wonen en Woningbouwvereniging 
Hoek van Holland. De woningbouwcorporaties zorgen 
ervoor dat ze in de hele stad en zoveel mogelijk verspreid 
over de stad gehuisvest worden, met uitzondering van 
zones die aangemerkt zijn als Rotterdamwetgebieden. 

Voor het huisvesten van statushouders is de beschikbaar
heid van voldoende woningen een noodzakelijke voor
waarde. In de Woonvisie “Rotterdam, koers naar 2030” 
(maart 2016), is een norm gesteld voor de beschikbaar
heid van de goedkope huurvoorraad. Voor de huisvesting 
van statushouders is met name het percentage directe 
bemiddelingen op het aantal verhuurde goedkope 
woningen van de corporaties relevant. Het ijkpunt hier
voor is gesteld op maximaal 30 %. Afgesproken is dit 
ijkpunt ieder kwartaal te monitoren. In tabel 3. ziet u het 
percentage dat statushouders uitmaken van het totale 
percentage directe bemiddeling. 

Directe bemiddeling geldt voor alle corporatiewoningen 
die niet via Woonnet Rijnmond (website met woningaanbod 
van woningcorporaties in Rotterdam) worden verhuurd. 
De gemeente bemiddelt direct bij de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen die doorstromen uit een instelling 
en nog begeleiding nodig hebben, bij woningzoekenden 
die langer dan drie maanden urgent zijn én bij status
houders. Een deel van de urgenten vindt een woning door 
zelf  te zoeken en valt daarmee buiten de categorie directe 
bemiddeling. 

In 2016 zijn in totaal 742 woningen aan statushouders 
verhuurd op een aantal van 5690 woningen die in 2016 
zijn verhuurd binnen de voorraad die voor statushouders 
betaalbaar en bereikbaar is. In deze 742 woningen zijn 
1009 personen gehuisvest. 
In het eerste half  jaar van 2017 zijn 186 woningen aan 
statushouders verhuurd op een aantal van 2681 woningen, 
die in het eerste half  jaar van 2017 zijn verhuurd onder 
de tweede aftoppingsgrens (De ‘aftoppingsgrens’ is 
een begrip uit de huurtoeslag. Als de huurprijs hoger 
is dan deze grens wordt de huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel 
verlaagd). In deze 186 woningen zijn 326 personen 
gehuisvest. 

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam (SNTR) 
Dat statushouders in 2017 nog slechts een klein aandeel 
uitmaken van de groep die direct bemiddeld wordt naar 
een goedkope sociale huurwoning, is mede te danken aan 
de samenwerking met Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. 
Sinds 2016 werkt de gemeente Rotterdam samen met 
deze organisatie. SNTR kocht ruim 200 woningen aan en 
zette een programma op, bestaande uit twee delen. Het 
eerste deel betreft een taal-, integratie-, en huisvestings
programma gericht op Syrische gezinnen, het tweede deel 
behelst een onderzoek naar hoe de integratie verloopt, welke 
mechanismen hierbij een rol spelen en de effectiviteit van 
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het programma. De statushouders die het programma 
van SNTR volgen behoren niet tot de Rotterdamse Aanpak 
Statushouders. De stichting huisvest de statushouders in 
de zelf  aangekochte woningen. De statushouders tellen 
echter welmee voor de taakstelling van de gemeente 
Rotterdam. De cijfers in dit hoofdstuk over woongebieden 
en soorten woningen zijn gebaseerd op de cijfers van IOS. 
Als gevolg van verhuizingen, bijvoorbeeld na gezinshereni
ging, kunnen mensen in de verslagperiode op meerdere 
adressen gewoond hebben. Dit geldt niet alleen voor 
statushouders in een corporatiewoning, maar ook voor 
statushouders in woningen van SNTR. Er zijn 152 koppe
lingen gedaan door IOS aan woningen van SNTR, maar 
dit betreft 138 unieke woningen. Hiervan zijn 134 woningen 
in de verslagperiode daadwerkelijk in gebruik genomen. 
In deze 134 woningen zijn door SNTR 280 volwassenen 
statushouders en 288 kinderen tot 18 jaar gehuisvest. 

Andere huisvestingsvormen 
Naast de huisvesting van statushouders via woningcorpo
raties en via SNTR, is er nog een aantal andere huisves
tingsvormen. Hieronder staan deze huisvestingsvormen 
beschreven. Per huisvestingsvorm is aangegeven in 
welke mate deze gebruikt wordt. Deze cijfers geven het 
totale gebruik aan. Ze kunnen dus niet bij elkaar worden 
opgeteld: een statushouder die aanvankelijk in een GVA 
gehuisvest is en op een later moment, bij aankomst van 
zijn gezin in Nederland, verhuist naar een woning van 
een woningcorporatie, is in beide categorieën meegere
kend. Een ander voorbeeld van dubbele vermelding is 
een alleenstaande minderjarige vreemdeling (amv) die 
aanvankelijk in een kleinschalige wooneenheid woont en 
die bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd gehuisvest 
wordt via Kamerbewoning of  Woning delen. 

Hieronder volgt per huisvestingsvorm een toelichting: 

Woning delen 
Eind 2016 startte de pilot woning delen. Het is een 
samenwerkingsproject tussen Vestia, Havensteder, de 
gemeente en Villex als intermediair. Vestia en Havensteder 
hebben tot nu toe zes woningen aangeboden waar 21 
amv’s wonen. Amv’s die op hun 18e verjaardag doorstro
men uit een jeugdhulpinstelling voor minderjarigen hebben 
voorrang, maar ook jongeren van 18-23 jaar van de lijst 
van het Intakeloket Ondersteuning Statushouders (IOS) 

behoren tot de doelgroep. Als gemeente zijn we verant
woordelijk voor het aanleveren van kandidaten, voor de 
inrichting van de woning en voor de leegstandsderving 
indien een kamer langer dan twee weken leeg staat. 
De woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor het 
aanleveren van passende woningen en Villex is verant
woordelijk voor het sociaal en technisch beheer. De kosten 
voor leegstandsderving zijn tot nu toe circa €5000,-, deze 
kosten worden vooral in de eerste maand gemaakt omdat 
er gemiddeld vier weken nodig is om de woning gereed 
te maken voor bewoning. 

Kamerbewoning (via voorheen Stadswonen) 
De woningen met kamers van Stadswonen zijn tegen
woordig ondergebracht bij Woonstad. Woonstad stelde 65 
(studenten)kamers beschikbaar voor statushouders in de 
leeftijd van 18 - 23, die een redelijke kennis hebben van de 
Nederlandse of  Engelse taal en die minimaal mbo- studie-
potentieel hebben. In 2016 maakten dertien mensen hier 
gebruik van, in 2017 tot en met 31 augustus waren dit tien 
mensen. In de kamers die beschikbaar zijn gesteld, maar 
niet worden gebruikt door statushouders, wonen andere 
jongeren. 

Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA) 
Het GVA is een regeling van het Rijk en is bedoeld als een 
tijdelijke huisvestingsoplossing. In de Rotterdamse Aanpak 
Statushouders 2016-2020 worden GVA’s pas in scenario 
1 als optie uitgewerkt (zie toelichting op de verschillende 
scenario’s in onderstaand kader). Hoewel de gemeente 
altijd binnen scenario 0 is gebleven, is er bij de aanbieding 
van de aanpak statushouders wel voor gekozen om het 
GVA uit te voeren als zijnde een pilot om ervaring op te 
doen met deze huisvestingsvorm. De regeling loopt tot 
en met december 2018. 

Voor de pilot GVA zijn een voormalig kantoorpand aan 
de Bredestraat 312 en een voormalige gemeentewerf 
aan de Kapershoekseweg 24 omgebouwd. Het pand 
aan de Kapershoekseweg 24 is niet in gebruik genomen 
door het teruglopen van de asielinstroom. Het pand aan 
de Bredestraat 312 heeft capaciteit voor 33 statushouders. 
Er wonen mannen die wachten op gezinshereniging. 
Zij verhuizen zodra hun gezin is overgekomen en zij via 
SNTR of  een woningcorporatie een woning krijgen. Het 
gezin verblijft in de tussentijd in een asielzoekerscentrum. 

Scenario’s zoals samengevat in de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 

0. De reguliere goedkope voorraad van 	 1. Dit scenario treedt in werking op het moment 
woningcorporaties biedt voldoende ruimte voor dat bovengenoemde indicatoren boven de 
de huisvesting van de statushouders, indicatoren: grenswaarden uitkomen; 
–	 Het percentage directe bemiddeling op het 2. Dit scenario treedt in werking als, ondanks de 

aantal verhuurde goedkope huurwoningen van extra maatregelen die ingezet (kunnen) worden 
corporaties is minder dan 30% in scenario 1, de bovengenoemde indicatoren 

–	 Het totaal aantal verhuringen van goedkope boven de grenswaarden uitkomen.
 
woningen van woningcorporaties op jaarbasis 

is minimaal 5.376 woningen
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Sinds de opening van de GVA-locatie zijn er in totaal 
43 mensen gehuisvest. Dat dit aantal de capaciteit van 
33 overschrijdt, komt doordat van een aantal GVA-
bewoners de gezinshereniging plaatsvond en zij dus 
doorstroomden naar hun gezinswoning. Hun plaats in de 
GVA werd weer ingenomen door andere statushouders. 

Opvang amv’s via kleinschalige wooneenheid (kwe) en 
kleinschalige woongroep (kwg) 
Sinds 1 januari 2016 is een door de staatsecretaris van 
Veiligheid en Justitie gepresenteerd opvangmodel in 
gebruik. In dit nieuwe model voert een aantal externe 
partijen, onder verantwoordelijkheid van de gezins- en 
voogdij instelling Nidos, in een kleinschalige opvang 
de huisvesting en begeleiding uit van alleenstaande 
minderjarige vreemdelingen (amv’ers), ouder dan 15 jaar. 

Voor Rotterdam en regio zijn de partijen Timon en 
TriviumLindenhof. 
Het betreft wettelijke bepaald beleid. Nidos is eind
verantwoordelijk voor een goede inrichting en uitvoering 
van de opvang 

Nidos werkt met twee typen kleinschalige opvang
mogelijkheden: 
–	 kleinschalige wooneenheid (kwe): amv’ers van 15 jaar 

en ouder worden in een kleine groep opgevangen en 
dagelijks begeleid door mentoren die gedurende vier tot 
zes dagen per week enkele uren per dag aanwezig zijn. 

–	 kleinschalige woongroep (kwg): amv’ers die jonger en/ 
of  minder zelfstandig zijn worden hier in groepen (van 
maximaal 12 personen) opgevangen en 24 uur per dag 
begeleid. 

Tabel 4. Aantal huishoudens per huisvestingsvorm en aantal corporatiewoningen per woongebied. 

kenmerk 2016 1 2016 2 2016 2017 1 2017 2 2017 totaal 

gezinssamenstelling 

alleenstaanden 228 284 512 169 23 192 704 

gezinnen 51 71 122 49 7 56 178 

referent en gezinsherenigers 153 217 370 204 29 248 618 

soort woning 

corporatiewoning 337 429 766 293 37 330 1.096 

SNTR 5 52 57 70 25 95 152 

particuliere huisvesting 49 21 70 9 3 12 82 

opvang amv kwe kwg 25 10 35 16 0 16 51 

studentenhuisvesting 14 21 35 11 0 11 46 

GVA 0 21 21 16 6 22 43 

opvang amv pleeggezin 0 13 13 5 1 6 19 

overige huisvesting 2 4 6 4 1 5 11 

totaal 

gebied corporatiewoningen 

432 574 1.006 421 74 495 1.501 

Prins Alexander 53 77 130 50 12 62 192 

Feijenoord 45 50 95 54 4 58 153 

Delfshaven 46 61 107 29 6 35 142 

Charlois 30 56 86 35 1 36 122 

IJsselmonde 34 55 89 22 2 24 113 

Kralingen-Crooswijk 33 37 70 37 3 40 110 

Noord 22 33 55 19 3 22 77 

Hillegersberg-Schiebroek 19 26 45 13 4 17 62 

Hoogvliet 18 12 30 12 2 14 44 

Rotterdam Centrum 15 8 23 11 0 11 34 

Overschie 14 11 25 6 1 7 32 

Rozenburg 8 4 12 2 0 2 14 

Hoek van Holland 

totaal 

0 

337 

2 

432 

2 

769 

0 

290 

0 

38 

0 

328 

2 

1.097 
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Opvang amv’s via pleeggezin 
Naast de opvang van amv’s via kleinschalige woon
eenheden en kleinschalige woongroepen worden amv’s 
ook door pleeggezinnen opgevangen. 

Particuliere huisvesting 
Er zijn statushouders die zelf  voor huisvesting zorgen, 
bijvoorbeeld door particulier te huren. Een statushouder 
die bij een vriend of  kennis intrekt valt ook onder deze 
categorie. 

Overige huisvesting 
Onder overige huisvesting vallen diverse instellingen voor 
opvang en begeleid wonen. 

Woongebied 
In tabel 4 staat per gebied het aantal huishoudens dat is 
gehuisvest in een corporatiewoning. Wanneer er meerdere 
personen op dezelfde datum op één adres zijn gaan 
wonen, wordt dit beschouwd als een huishouden. Het 
adres wordt dan één keer meegenomen in de telling. 
Aan de hand van deze definitie zijn er 1.097 huishoudens 
in corporatiewoningen gevestigd in Rotterdam. 

Sinds 2016 zijn de meeste huishoudens gehuisvest in 
Prins Alexander (192), gevolgd door Feijenoord (153) 
en Delfshaven (142). De huisvesting van 44,43% van 
de statushouders in die gebieden komt overeen met 
het percentage Rotterdamse corporatiewoningen (43%) 
dat op peildatum 1 januari 2017 in die gebieden stond. 
De spreiding van gehuisveste statushouders over de 
andere gebieden is weergeven in tabel 4. 

Doorstroming 
Sinds september 2016 stroomden 234 asielzoekers die 
in het azc Beverwaard opgevangen zijn en een status 
kregen, door naar een woning in Rotterdam. De overige 
mensen die in Rotterdam kwamen wonen kwamen van 
een azc elders in het land. 

Samenvatting taakstelling en huisvesting 
De taakstelling is in de periode van 2013 tot en met 2016 
exponentieel toegenomen. In 2016 zijn alle statushouders 
die tijdig gekoppeld werden gehuisvest. Voor 2017 is de 
prognose dat de taakstelling ook volledig gehaald wordt. 
Bij de huisvesting van de statushouders bleef  het 
percentage directe bemiddeling op het aantal verhuurde 
goedkope woningen van de corporaties onder het 
vastgestelde maximum van 30 procent. Mede door de 
samenwerking met SNTR, maakten statushouders in het 
eerste half  jaar van 2017, in vergelijking met 2016 minder 
aanspraak op directe bemiddeling. Sinds 2016 stroomden 
234 asielzoekers vanuit het azc Beverwaard door naar 
een woning in Rotterdam. De meeste huishoudens van 
statushouders zijn gehuisvest in de gebieden met de 
meeste corporatiewoningen, te weten: Prins Alexander, 
Feijenoord en Delfshaven. 

‘Ik ben nieuwsgierig naar andere culturen, ik vind 
het leuk sociaal bezig te zijn, mensen te ontmoeten, 
met ze te praten en ze te helpen. Kleur, religie of 
mening maakt mij niet uit. We zijn eigenlijk allemaal 
familie.’ 

Saad Eddin Salila, Syrië (Palestijns), vrijwilliger 

bij VluchtelingenWerk 
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Maatschappelijke 
begeleiding, 
taal en integratie 

In Rotterdam vinden we de integratie van statushouders 
heel belangrijk. Daarom zijn veel activiteiten in de 
Rotterdamse Aanpak Statushouders hierop gericht. 

Het streven is dat zoveel mogelijk Rotterdamse status
houders minimaal vier dagen per week actief  zijn in de 
samenleving met opleiding, werk of  vrijwilligerswerk. De 
statushouder leert vanaf  de eerste dag na vestiging zo 
goed en snel mogelijk Nederlands; taal is cruciaal voor 
inburgering en voor het vinden van werk. Het streven 
hierbij is dat zoveel mogelijk Rotterdamse statushouders 
de inburgering één jaar eerder behalen dan de wettelijke 
termijn van drie jaar. 

Om deze ambities te realiseren biedt de gemeente samen 
met VluchtelingenWerk een intensief  programma aan 
volwassen statushouders. 

‘Door op festivals te werken, ontmoeten we veel 
nieuwe mensen, maken we vrienden en leren we 
sneller de taal. We willen heel graag meer vrijwilligers 
werk doen op festivals. We zijn heel breed inzetbaar. 
Geef  ons een taak en we voeren hem uit.’ 
Ahmad en Ibrahim volgen Nederlandse les aan het 
Albeda College. Daarnaast brengen ze regelmatig 
een bezoek aan het Taalcafé. ‘Het is belangrijk de 
taal te blijven oefenen. In de praktijk leer je eigenlijk 
het meest.’ 

Ahmad en Ibrahim, Syrië 
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Of  Mohamad een taalmaatje wil om mee te oefenen. 
‘Tuurlijk’, antwoordt hij in het Nederlands. Ook wil 
Mohamad Engels leren. ‘Nederlands om te leven 
en Engels om te studeren’, dat is zijn strategie. Zijn 
ambitie is om toegelaten te worden tot een studie 
nanotechnologie aan de TU Delft. In Syrië studeerde 
hij ook nieuwe technologie, volgens hem de studie 
van de toekomst: ‘Machines doen straks alles.’ 
Mohamad (19) Damascus, Syrië. Mohamad woont 
in het voormalig kantoorpand van de gemeente aan 
de Bredestraat 312. Het doet sinds december 2016 
dienst als tijdelijke woning voor 33 statushouders 
die wachten op gezinshereniging. Mohamad’s hele 
verhaal? www.hoogkwartier.nl/statushouders 

VluchtelingenWerk is een van de belangrijkste uitvoerings
partners in de maatschappelijke begeleiding van status
houders. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden al jaren 
praktische ondersteuning bij tal van regelzaken, bij de weg 
vinden in Nederland en bij juridische ondersteuning in 
geval van gezinshereniging. In 2016 en 2017 zijn in totaal 
1357 statushouders aangemeld bij VluchtelingenWerk. 

Sinds de start van de Rotterdamse Aanpak Statushouders 
heeft de gemeente aan deze maatschappelijke begeleiding 
een aantal activiteiten toegevoegd: de Rotterdamse 
Taalstart, participatieworkshops, trajectbegeleiding en 
aanvullende activiteiten. Deze activiteiten zijn niet allemaal 
vanaf  de start van de aanpak gestart. VluchtelingenWerk 
heeft deze activiteiten ook aangeboden aan statushouders, 
die al voor de start van de activiteiten in Rotterdam waren 
gehuisvest. 

– De Rotterdamse Taalstart 
De Rotterdamse Taalstart is een tienweeks programma, 
waarin statushouders drie dagdelen per week les krijgen 
van een gecertificeerde taaldocent en drie dagdelen 
oefenen met een taalmaatje. Zij gaan ook op excursie 
waarbij zij Rotterdam en maatschappelijke voorzieningen 
leren kennen. Dit programma gaat vooraf  aan de 
inburgeringsopleiding. Tijdens de Taalstart geeft 
VluchtelingenWerk advies over de keuze voor een 
passend vervolgtraject en aan het eind krijgen zij een 
portfolio mee met een rapportage over het behaalde 
eindniveau. Vanaf  september 2016 wordt de Taalstart 
aangeboden, inmiddels zijn 516 mensen hiermee gestart. 
Deelname van statushouders die voor de invoering van 
de Taalstart al in Rotterdam woonden, was slechts in 
beperkte mate mogelijk, omdat zij meestal al waren 
begonnen met de inburgering. 

– Participatieworkshops 
De Participatieworkshops zijn zes workshops die worden 
afgesloten met het tekenen van de participatieverklaring. 
Hiermee verklaart de statushouder van de waarden 
en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis 
te hebben genomen en deze te respecteren. Tijdens de 
workshops maken statushouders kennis met enkele kern

waarden: vrijheid, gelijkheid (man/vrouw, seksuele 
voorkeur en religie), solidariteit en participatie en leren 
zij over het functioneren van Nederland. Deze workshops 
worden gegeven sinds juli 2016. Inmiddels hebben 
848 statushouders de workshops gevolgd en hebben 
575 van hen de participatieverklaring getekend in door 
de gemeente georganiseerde tekensessies. In oktober 
volgt nog een tekensessie zodat dan alle deelnemers 
getekend hebben. De ervaring leert dat degenen die 
meededen aan de workshops, allen gemotiveerd zijn om 
de participatieverklaring te tekenen. Op 1 oktober 2017 
is de vernieuwde Wet inburgering in werking getreden 
waarmee het tekenen van de participatieverklaring 
verplicht onderdeel wordt van de inburgering. 

– Trajectbegeleiding 
Professionele trajectbegeleiders van VluchtelingenWerk 
hebben meestal nog voordat statushouders hun huis 
betrekken een intakegesprek met hen. Daarna houden 
ze driemaandelijkse follow-up gesprekken, gericht op 
activering. Zij rapporteren hun bevindingen aan consu
lenten van de gemeente en overleggen zo nodig met hen, 
zodat het meest passende en effectieve traject ingezet 
en gemonitord wordt. Wanneer mensen aanvullende 
hulpverlening nodig hebben, verwijst de begeleider van 
VluchtelingenWerk door naar bijvoorbeeld de VraagWijzer. 
De trajectbegeleiders gingen van start in november 2016, 
inmiddels hebben zij 1302 mensen in begeleiding. Niet alle 
statushouders hebben een trajectplan, omdat een aantal al 
eerder dan november 2016 in Rotterdam waren en al actief 
zijn. Zij blijven wel in beeld van VluchtelingenWerk. 

– Maatschappelijke begeleiding 
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven wekelijks 
begeleiding. De eerste drie maanden bestaat dit vooral 
uit de basis op orde krijgen, zoals de financiën, het zoeken 
van een huisarts, tandarts e.d. Na drie maanden krijgen 
zij begeleiding door iemand van het gebiedsteam van 
VluchtelingenWerk waar de statushouder woont. De 
maatschappelijke begeleiding duurt twee jaar. En staat 
in nauwe verbinding met de trajectbegeleiding. In totaal 
hebben er 1218 statushouders maatschappelijke begelei
ding. Dit betekent dat niet alle statushouders maatschap
pelijke begeleiding ontvangen van VluchtelingenWerk. 
Dit komt omdat een groep is uitgestroomd naar SNTR. 
Verder heeft een aantal van hen een vorm van hulp nodig 
of  is de begeleiding nog niet gestart. 

– Aanvullende activiteiten 
VluchtelingenWerk helpt statushouders om actief  te worden 
in hun buurt. Dit doen zij door kennis te maken met 
voorzieningen en activiteiten in de buurt, te sporten, 
het oefenen van taalvaardigheden of  als vrijwilliger aan 
de slag te gaan. Een statushouder kan gekoppeld 
worden aan een taal- of  netwerkmaatje of  jobcoach. 
VluchtelingenWerk werkt hierbij nauw samen met welzijn 
en andere organisaties in de gebieden. 

Vier dagen actief 
In Rotterdam is het streven dat de statushouders vier 
dagen per week actief  zijn. Van de mensen die in 2016 in 
Rotterdam kwamen wonen is 68% vier dagen per week 

16 

www.hoogkwartier.nl/statushouders


 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

actief  en 90% is drie dagen of  meer actief. Van degenen 
die in 2017 gehuisvest zijn is 63% vier dagen of  meer 
actief  en 75% is drie of  meer dagen actief. Het ontbreken 
van kinderopvang en het hebben van medische of 
persoonlijke problemen zijn de belangrijkste redenen 
waarom mensen minder dan drie dagen per week 
actief  zijn. 

(Vrijwilligers)werk en opleiding 
Inmiddels zijn 158 mensen actief  in werk of  vrijwilligers
werk, dit zijn voornamelijk statushouders die al in 2016 
naar Rotterdam kwamen. Bij vrijwilligerswerk gaat het 
in de meeste gevallen om een halve dag tot twee dagen 
in de week, naast de tijd die aan inburgering wordt 
besteed. Voorbeelden van vrijwilligerswerk zijn tolk bij 
VluchtelingenWerk en het CJG, werken in de lokale 
moestuin, koffieschenken in buurthuizen, begeleider bij 
een naaiatelier en het geven van Arabische les. 

Vier mensen zijn inmiddels vrijwel volledig aan het werk. 
Mensen hebben bijvoorbeeld (gedeeltelijk) betaald werk 
als oproepkracht in een restaurant, schoenmaker en 
bakker. Of  bij een autogarage, kwekerij, hotelschool of 
ICT-bedrijf, 

Daarnaast volgen 137 mensen vier tot vijf  dagen per week 
een opleiding. Bijvoorbeeld MBO Zadkine Orientatiejaar, 
Civiele Techniek TU Delft. Per half  september 2017 zijn 
12 statushouders en andere kandidaten met een taal
achterstand gestart met een cursus om zelfstandig 
ondernemer te worden. Dit is een samenwerking tussen 
het Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente 
Rotterdam, VluchtelingenWerk, Qredits Microfinanciering 
Nederland en Albeda College. 

Inburgering 
De wettelijke termijn voor het behalen van het inburge
ringsdiploma is drie jaar, met mogelijkheden voor uitstel tot 
vijf  jaar, bijvoorbeeld wanneer mensen eerst nog moeten 
leren lezen en schrijven. De Rotterdamse ambitie is dat 
statushouders een jaar eerder dan de wettelijke termijn 
hun inburgering halen, dat betekent binnen twee jaar na 
vestiging in Rotterdam. De eerste resultaten daarvan zijn 
medio 2018 te verwachten. 

Van de Rotterdamse statushouders die in 2016 inburge
ringplichtig werden (1064 mensen), had per augustus 
2017 al één persoon het inburgeringsexamen binnen 
twee jaar afgelegd. 
Er zijn 1064 mensen in 2016 inburgeringplichtig geworden, 
zij hebben nog een aantal maanden de tijd om het examen 
binnen twee jaar te behalen. 

Stichting Nieuw Thuis Rotterdam 
Stichting Nieuw Thuis Rotterdam heeft 200 woningen 
gekocht in Rotterdam om Syrische gezinnen te huisvesten. 
SNTR biedt een alternatief  en intensief  programma om 
integratie van de statushouders te realiseren. Het omvat 
de volgende onderdelen: verwelkoming in de buurt, maat
schappelijke begeleiding, regelzaken rondom inkomen, 
taalverwerving, onderwijs en gezondheid. Het programma 
van SNTR wordt onderzocht door de Erasmus Universiteit 

Rotterdam: hoe de integratie verloopt, welke mechanismen 
een rol spelen en de effectiviteit van het programma. 
De deelnemers van SNTR volgen niet de Rotterdamse 
Taalstart, maar een selectie van intensieve inburgerings
programma’s. Wel doen ze mee aan de workshops voor 
de Participatieverklaring die VluchtelingenWerk aanbiedt. 
SNTR heeft tot 1 september 2017 280 volwassenen 
statushouders en 288 kinderen tot 18 jaar als deelnemer. 
In totaal zijn dit 133 gezinnen. 

Samenvatting maatschappelijke begeleiding, 
taal en integratie 
Het streven van de Rotterdamse Aanpak Statushouders 
is dat zoveel mogelijk Rotterdamse statushouders de 
inburgering één jaar eerder behaald dan de wettelijke 
termijn toestaat en minimaal vier dagen per week actief  is 
in de samenleving met opleiding, werk of  vrijwilligerswerk. 
Vanaf  september 2018 wordt duidelijk in hoeverre dit 
streven werkelijkheid is geworden. 

Verreweg de meeste statushouders zijn meer dan 3 dagen 
actief. 158 personen zijn actief  in werk of  vrijwilligerswerk 
en 4 personen zijn vrijwel volledig aan het werk. Daarnaast 
zijn 137 personen 4 tot 5 dagen per week bezig met een 
opleiding en/of  intensieve vorm van inburgering. 
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Werk en inkomen 

De gemeente biedt statushouders een stabiele 
inkomensbasis die nodig is om te werken aan integratie, 
arbeidsontwikkeling en re-integratie. Bekend is dat het 
overgrote deel van de statushouders, in ieder geval de 
eerste periode, een beroep doet op een gemeentelijke 
uitkering. Het is wenselijk dat er zo min mogelijk mensen 
zo kort mogelijk bijstandsafhankelijk zijn. Daarom spant 
de gemeente zich in voor de totale groep werkzoekenden 
met een bijstandsuitkering om zo veel mogelijk (duurzame) 
uitstroom te realiseren. Hierbij wordt gebruikgemaakt 
van het reguliere instrumentarium dat de gemeente 
beschikbaar heeft, uitgaande van het in 2015 vastgestelde 
beleidskader Werk en inkomen. 

Zonder zoekperiode 
Voor statushouders geldt een aangepast proces voor 
de bijstandsaanvraag. Dat betekent dat deze zonder 
zoekperiode wordt uitgevoerd door het IOS van de 
gemeente. Het Intakeloket verzorgt ook het proces richting 
Vluchtelingenwerk en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam. 
Na toekenning van de uitkering draagt IOS over naar het 
Jongerenloket of naar de afdeling Prematching, afhankelijk 
van de leeftijd. Er wordt dus bij aanvang geen verdeling 
gemaakt naar kansrijkheid. Er is dus geen directe instroom 
bij WerkLoont, Matching of taskforce Tegenprestatie. 

Dit onderdeel van de monitor richt zich op werkzoekenden 
met een bijstandsuitkering met een tijdelijke verblijfsstatus 
voor asiel (verblijfscode 26), die deze status na 1 januari 
2015 kregen en waarvan de uitkering startte in 2016 of 
2017. De cijfers komen uit de gemeentelijke systemen: 
uitkeringssysteem Socrates en klantvolgsysteem RMW. 
Deze zijn conform de landelijke regelgeving ter bescher
ming van persoonsgegevens niet gekoppeld aan andere 
bronnen uit eerdere delen van deze monitor. Ondanks 
het verschil in gegevens waarover beschikt mag worden, 
zijn nagenoeg dezelfde selecties gemaakt. 

‘Ik wil in de toekomst meerdere zaken openen. Mijn 
restaurant is niet alleen een droom van mijzelf  om 
iets in Nederland te doen. Ik wil vluchtelingen een 
kans geven om aan het werk te komen. Dat is niet 
altijd even makkelijk. In mijn restaurant kunnen ze 
werkervaring opdoen, de taal beter leren en een 
netwerk opbouwen.’ 

Ihab Oumari, startende ondernemer 

Restaurant Jasmijn, Syrië 

Tabel 5. Percentage statushouders met bijstandsuitkering 

statushouders 

2016 2017 

aantal 
% van 
totaal aantal 

% van 
totaal 

Instroom 

totaal 802 8,0% 281 4,6% 

waarvan onder 27 361 14,6% 133 8,8% 

aandeel in BUIG-volume 

totaal 796 2,0% 1051 2,7% 

waarvan onder 27 357 11,8% 473 15,5% 
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In afwachting op de hereniging met zijn gezin 
focust Ali zich op Nederlands leren en werken. 
De taal leren valt hem niet mee. ‘Ik kan me moeilijk 
concentreren.’ Werk gaat goed. Hij heeft een con 
tract gekregen voor zes maanden als schoonmaker 
in een hotel in het centrum. Daar is ie heel blij mee. 
‘Het is betaald werk en ze zijn tevreden over me’, 
zegt hij trots. ‘Van hieruit stap voor stap verder.’ 

Ali (30), Manby, Syrië – Ali woont in het voormalig kantoor 

pand van de gemeente aan de Bredestraat 312. Het doet 

sinds december 2016 dienst als tijdelijke woning voor 

33 statushouders die wachten op gezinshereniging. 

Ali’s hele verhaal?  www.hoogkwartier.nl/statushouders 

Tabel 6. Bijstandsuitkering naar leeftijd en geslacht 

kenmerk 

relatie totaal 

hoofd 
aanvrager partner aantal % 

geslacht 

man 760 22 782 58,2 

vrouw 291 271 562 41,8 

leeftijdscategorie 

18-22 233 43 276 20,5 

23-26 240 52 292 21,7 

27-29 152 43 195 14,5 

30-54 399 150 549 40,8 

55-66 27 5 32 2,4 

67 en ouder 

totaal 

-

1051 

-

293 

-

1344 

-

100 
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Bijstandsuitkeringen 
Tabel 9 (pagina 21) geeft het aantal bijstandsuitkeringen 
weer. Onder kolom ‘uitkering’ staan zowel actieve (lopende) 
uitkeringen als inactieve (afgesloten) uitkeringen. Dit laat
ste betreft uitstroom. Opgeteld geeft dit het totaal aantal 
uitkeringen van statushouders van de betreffende periode. 
De uitkeringen zijn verdeeld naar leefsituatie, deze bepaalt 
namelijk de uitkeringsnorm (de hoogte van de uitkering). 

Sinds de start van de Rotterdamse Aanpak Statushouders 
zijn er 1083 uitkeringen aan statushouders verstrekt, 
waarvan er nu nog 1051 lopen. Gehuwden of  geregistreerde 

partners ontvangen samen één uitkering maar zijn twee 
personen, meestal zijn dit allebei statushouders maar 
niet altijd. Zodoende zijn met deze 1051 uitkeringen in 
totaal 1344 volwassen statushouders bijstandsafhankelijk. 
Alle uitkeringen zijn verstrekt in het kader van de 
Participatiewet. Er zijn geen uitkeringen verstrekt vanuit 
IOAW of  de zelfstandigenregeling. 

Tabel 5 (pagina 18) laat het aandeel van statushouders 
zien in het aantal bijstandsaanvragen en het totaal aan
tal bijstandsuitkeringen vanuit de Bundeling Uitkeringen 
Inkomstenvoorziening Gemeenten (BUIG). 

Tabel 7. Verdeling naar afdelingen van clusters W&I en MO 

afdeling 

relatie totaal 

hoofd 
aanvrager partner aantal % 

Prematching 559 172 731 54,4 

Jongerenloket 370 63 433 32,2 

Participatie & Stedelijke Zorg (IOS) 75 34 109 8,1 

MO Tegenprestatie 32 12 44 3,3 

Matching 13 4 17 1,3 

overig 2 8 10 0,7 

totaal 1051 293 1344 100 

Tabel 8. Inzet van aanvullende instrumenten 

afdeling project totaal lopend 

afgerond 

totaal succesvol 
niet 

succesvol 

Prematching Taaltoets / traject 51 12 39 27 12 

Ontwikkelnetwerken 35 32 3 1 2 

Fysieke, psychische en 

werkdiagnose 

12 6 6 6 0 

Werkervaringsplaatsen 10 9 1 0 1 

Scholing 6 4 2 1 1 

Overig 2 0 2 2 0 

Totaal 116 63 53 37 16 

Matching Taaltoets / traject 2 1 1 0 1 

Scholing 1 1 0 0 0 

Jongerenloket 

Totaal 

Taaltoets / traject 

3 

16 

2 

4 

1 

12 

0 

10 

1 

2 

Overig 2 2 0 0 0 

Scholing 1 1 0 0 0 

MO Tegenprestatie 

Totaal 

Taaltoets / traject 

19 

5 

7 

3 

12 

2 

10 

2 

2 

0 

Fysieke, psychische en 

werkdiagnose 

2 1 1 1 0 

totaal 

Totaal 7 

145 

4 

76 

3 

69 

3 

50 

0 
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De tabel laat zien dat het aandeel van instromende status
houders in de uitkering hoger was in 2016 dan in 2017. 
8% van de toegekende bijstandsuitkeringen in 2016, 
4,6% in 2017 was aan statushouders. Bij jongeren onder 
de 27 is het aandeel groter, respectievelijk 14,6% in 2016 
en 8,8% in 2017. Het aandeel van statushouders in de 
bijstand is nu 2,7% van het totaal aantal Rotterdammers 
met een bijstandsuitkering. Van het totaal aantal jongeren 
met een bijstandsuitkering is 15,5% statushouder. NB: dit 
betreft dus alleen de statushouders sinds 2016. 

Tabel 6 (pagina 19) betreft het aantal volwassen status
houders met een lopende bijstandsuitkering, verdeeld 
naar geslacht en leeftijd. 

De gemiddelde leeftijd van Rotterdammers met een 
bijstandsuitkering is bijna 45 jaar. De statushouders zijn 
daarmee vergeleken relatief  jong; meer dan de helft is 
jonger dan 30 jaar. De verdeling man-vrouw is bij de 
statushouders 58%-42%, in het totale bestand is het bijna 
andersom (44%-56%). 

Afstand tot arbeidsmarkt 
Aan welke afdelingen werkzoekenden zijn toebedeeld 
geeft doorgaans een indruk van de (verwachte) afstand 
tot de arbeidsmarkt en de dienstverlening die nodig is om 
actief  mee te doen in de maatschappij of  te re-integreren 
naar werk. Dit geldt voor matching (werkzoekende is 
bemiddelbaar), prematching (er is arbeidspotentieel dat 
doorontwikkeld kan worden en belemmeringen die door
gaans in een periode van twee jaar hanteerbaar gemaakt 
kunnen worden) en de Tegenprestatie (in termijn van twee 
jaar wordt geen arbeidspotentieel verwacht, men doet iets 
terug voor de uitkering). 

Echter: Statushouders worden nu op basis van leeftijd 
toebedeeld aan twee afdelingen, namelijk Jongerenloket 
of  Prematching, niet op basis van een inschatting van 
hun kansrijkheid. Die inschatting moet de komende tijd 
worden gemaakt bij het Jongerenloket en Prematching, 
mede op basis van de inzichten die Vluchtelingenwerk 
en Stichting Nieuw Thuis Rotterdam daarin bieden. Op 
termijn vindt doorstroom naar andere afdelingen plaats, 
bijvoorbeeld naar Matching wanneer iemand klaar is 
voor de arbeidsmarkt. Dit zal niet voor alle statushouders 
hetzelfde zijn. Het is een heterogene groep individuen uit 
heel verschillende landen en met andere achtergronden, 
bijvoorbeeld qua cultuur, opleidingsniveau en kennis van 
de Engelse taal. 

Tabel 9. Aantal bijstandsuitkeringen 2016 en 2017 

Tabel 7 (pagina 20) laat zien welke afdelingen van de 
gemeente de statushouders met bijstand ondersteunen 
in hun (arbeids)ontwikkeling. Uit tabel 7 is dus niet te 
concluderen dat statushouders meer of  minder kansrijk 
zijn dan andere Rotterdamse bijstandsgerechtigden. 
Dit beeld kan veranderen als op termijn doorstroom zicht
baar is naar andere afdelingen, zoals Matching. Dit zal ook 
niet voor het geheel van alle statushouders hetzelfde zijn. 
Het is een heterogene groep uit heel verschillende landen 
en met andere achtergronden, onder andere qua cultuur, 
opleidingsniveau en kennis van de Engelse taal en 
betreffen allemaal individuen. 

Van de 1344 statushouders zit 1,3% in de caseload van 
Matching. Ter referentie, van het totale uitkeringsbestand 
zit 7% in de caseload van Matching. Er zit een relatief 
grote groep in het bestand van Prematching: 54,4%. 
Ter referentie, van het totale uitkeringsbestand zit 32% 
in de caseload bij Prematching. 32,3%) vallen onder het 
Jongerenloket. Het deel dat onder IOS is geteld betreft 
statushouders die recent zijn gehuisvest, bijstands
uitkering toegekend hebben gekregen en nog worden 
overgedragen aan de andere afdelingen. 

De afdelingen hebben het reguliere pakket aan ontwikke
lingsinstrumenten ter beschikking. Voor alle statushouders 
geldt allereerst dat zij via IOS zijn aangemeld bij 
Vluchtelingenwerk en SNTR voor begeleiding, de intensieve 
taalstart en moeten voldoen aan hun inburgeringsplicht. 
Zodoende zijn zij ca. vier dagen per week reeds actief. 
Daarnaast worden de uitvoerende professionals van 
de clusters W&I en MO ingezet voor aanvullende coach-
gesprekken en waar mogelijk bemiddeling. Per individu 
wordt beoordeeld of  inzet van een regulier re-integratie
traject past naast het aantal uren/dagdelen dat de 
statushouder al actief  is, of  dat het re-integratietraject 
(op den duur) voorrang krijgt. 

Tot op heden zijn er 145 aanvullende re-integratie
instrumenten ingezet. De verschillende instrumenten zijn 
geclusterd tot bovenstaande categorieën. De meeste 
richten zich op taal, arbeidsontwikkeling en verdiepende 
diagnoses. 

Verdiepende diagnoses kunnen omstandigheden aan het 
licht brengen die leiden tot een (tijdelijke) ontheffing krijgen 
van één of  meerdere verplichtingen uit de Participatiewet 
(arbeidsverplichting, re-integratieverplichting dan wel 
tegenprestatie). Gronden daarvoor kunnen (arbeids)

uitkeringsnorm 

uitkering totaal 

actief inactief aantal % 

alleenstaand 683 27 710 65,6 

alleenstaande ouder 55 0 55 5,1 

gehuwden 313 5 318 29,4 

totaal 1051 32 1083 100 
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medisch van aard zijn, psychisch, sociaal, of  samenhangen 
met alleenstaand ouderschap met jong(e) kind(eren). 

In de periode 2016 tot en met augustus 2017 zijn er 
vijf  tijdelijke ontheffingen van arbeidsverplichtingen 
(en tegenprestatie) geweest. Deze zijn per 31 augustus 
2017 allemaal verlopen. Dergelijke ontheffingen worden 
gegeven indien de persoon tijdelijk in het geheel niet in 
staat is om werkzaamheden te verrichten door medische, 
psychische en/of  sociale oorzaken. Zie ook tabel 10. 
In de eerste tabel over bijstand was te zien dat reeds 
32 statushouders die vanaf  2016 een uitkering kregen, 
inmiddels weer zijn uitgestroomd. Dat wil zeggen dat de 
bijstandsuitkering volledig is gestopt door inkomen boven 
de bijstandsnorm, een voorliggende voorziening (zoals 
studiefinanciering) of  overige redenen (verhuizing, recht
matigheid, etc). Vrijwilligerswerk of  parttime werk onder 
de bijstandsnorm telt niet mee. De uitstroomredenen staan 
uitgesplitst in tabel 11 (pagina 23). 

De lage uitstroom is niet geheel onverwacht. De meet
periode van anderhalf  jaar is kort: alle instroom tot 
31 augustus 2017 telt mee, dus in de meeste gevallen is 
de duur van de uitkering korter dan anderhalf  jaar. In deze 
periode vestigen zij zich in de stad, beginnen met het leren 
van de taal en de Nederlandse cultuur. De Rotterdamse 
Aanpak Statushouders heeft als streven dat statushouders 
inburgeren binnen twee in plaats van drie jaar. Voor die 
tijd is de verwachte kans op werk beperkt. Daarnaast zijn 
er nog steeds duizenden andere Rotterdamse bijstands
gerechtigden die ook ondersteund worden in het vinden 
van werk. 

Zoals andere burgers kunnen statushouders aanspraak 
doen op bijzondere bijstand. De reguliere regels voor 
toekenning van bijzondere bijstand zijn van toepassing. 
In tabel 12 (pagina 23) worden kostensoorten en totaal
bedragen weergegeven. 

Zoals verwacht wordt de grootste bijdrage verstrekt 
voor kosten inrichting en verhuizing, of  eenmalig levens
onderhoud om te kunnen voldoen aan de eerste vaste 
lasten (er is immers geen eigen buffer uit eerder inkomen). 

Samenvatting Werk en Inkomen 
In het kader van de Participatiewet zijn er vanaf  2016 
in totaal 1083 bijstandsuitkeringen aan statushouders 
verstrekt, waarvan er 32 zijn uitgestroomd. Van de 
huidige 1051 uitkeringen zijn 1344 volwassen status
houders afhankelijk. 

Tabel 10. Ontheffingen 

Hier tekent zich een forse uitdaging af: ca. 95% van de 
in Rotterdam gehuisveste statushouders is afhankelijk 
van de bijstandsuitkering. Van de overige 5% is daarbij 
nog een deel afhankelijk van voorzieningen zoals leefgeld 
van COA. Er moet nog blijken in welke mate en op welke 
termijn er daadwerkelijk perspectief  zal zijn voor hen op 
de arbeidsmarkt cq hoe groot het risico is dat zij langdurig 
bijstandsafhankelijk worden. Van het totaal aantal instroom 
in de bijstand was in 2016 8% statushouder, in 2017 4,6%. 
Onder jongeren tot 27 jaar liggen deze percentages hoger: 
14,6% en 8,8%. Statushouders (die zijn ingestroomd vanaf 
2016) maken nu 2,7% uit van het uitkeringsbestand, onder 
jongeren is dat 15,5%. 

Vergeleken met andere Rotterdamse bijstands
gerechtigden zijn statushouders met een uitkering relatief 
jong. Bijna een derde wordt na toekenning van de bijstand 
overgedragen aan het Jongerenloket. Meer dan de helft 
wordt overgedragen aan afdeling Prematching, in de 
veronderstelling dat zij over arbeidspotentieel beschikken 
maar er op dit moment nog belemmeringen zijn om aan 
het werk te komen en daarin begeleiding nodig is. Na 
verloop van tijd zal blijken hoe kansrijk statushouders zijn – 
of  zij vooral doorstromen naar werk, opleiding, of  Matching 
(bemiddelbaar voor werk) of  Taskforce tegenprestatie (iets 
terugdoen voor de uitkering). Het reguliere beleidskader 
Sterker door Werk en regels voor bijzondere bijstand zijn 
van toepassing en daarvan wordt gebruik gemaakt. 

ontheffing totaal aantal 

peildatum 31 augustus 
2017 

verlopen lopend 

tijdelijke ontheffing arbeidsverpl. en tegenprestatie 2 2 -

tijdelijke ontheffing arbeidsverplichtingen 3 3 -

totaal 5 5 -
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Tabel 11. Uitstroomreden 

uitstroomreden 

jaar eind totaal 

2016 2017 aantal % 

studie/opleiding 1 8 9 28,1 

verhuizing naar andere gemeente 1 4 5 15,6 

inkomsten uit reguliere arbeid 2 2 4 12,5 

andere reden 0 3 3 9,4 

geen/onvoldoende inlichtingen of  medewerking 0 3 3 9,4 

op eigen verzoek tijdens rechtmatigheidsonderzoek 1 1 2 6,3 

bereiken van de AOW-leeftijd 0 1 1 3,1 

detentie 0 1 1 3,1 

inkomsten uit andere bron 0 1 1 3,1 

inkomsten uit zelfstandig beroep/bedrijf 0 1 1 3,1 

oorzaak bij partner 0 1 1 3,1 

overlijden 

totaal 

1 

6 

0 

26 

1 

32 

3,1 

100 

Tabel 12. Bijzondere bijstand 

kostensoort 

jaar begin 

totaal 2016 2017 

kosten inrichting of  huisraad 2.123.096 581.483 2.704.579 

eenmalig levensonderhoud 681.018 226.593 907.611 

verhuiskosten 420.275 116.135 536.409 

overige niet-indeelbare kosten 22.534 1.014 23.549 

rechtsbijstand 15.540 1.446 16.986 

begrafeniskosten 3.750 3.750 

overige kosten ivm woonvoorzieningen 3.161 3.161 

woonkosten boven grens huurtoeslag 2.388 2.388 

kleding of  schoeisel 1.100 1.100 

kosten gespecialiseerde (ziekenhuis)zorg 681 681 

vervoerskosten 465 465 

overige kosten financiële transacties 

totaal 

251 

3.274.259 926.670 

251 

4.200.929 
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Financiën aanpak statushouders 

In de wethoudersbrief  van 16 juni 2016  met kenmerk 
16bb4944 is de commissie VOF geïnformeerd over de 
verwerking van de extra middelen die het Rijk ter beschik
king heeft gesteld in het uitwerkingsakkoord Asiel en 
Vluchtelingen. In de onderstaande tabel wordt deze 
verdeling gepresenteerd. 

Tabel 13: decentralisatie-uitkering asiel en vluchtelingen

 Bedragen in € x 1.000, 2016 2017 

Taal en Integratie 0 1175 

onrendabele top GVA 890 640 

Tegenprestatie 550 – 

Re-integratie 1000 – 

Gezondheid 500 – 

Bijzondere bijstand 500 1000 

AMIV 250 250 

VVE 750 750 

Nog te verdelen 1210 1210 

Totaal 5650 5025 

In de meerjarenbegroting zijn deze middelen verwerkt en 
toegevoegd aan de verschillende programma’s en bijbeho
rende producten. Gemeld kan worden dat alle activiteiten 
uit de aanpak voor statushouders worden uitgevoerd 
binnen de begroting van de gemeente Rotterdam. Bij de 
verantwoording is het niet mogelijk om alle middelen die 

voor statushouders ter beschikking zijn gesteld een 
op een te matchen met de uitgevoerde activiteiten voor 
statushouder; dit vanwege de expliciete keuze om status
houders niet anders te behandelen dan alle Rotterdam
mers. Met uitzondering van de registratie bij instroom in 
de stad, worden statushouders dan ook niet als aparte 
categorie geregistreerd. 

Hierbij nog enkele bijzonderheden gemeld: 
–	 De gemeentelijke versnellingsarrangementen (GVA) 

hebben geleid tot extra huisvesting voor statushouders. 
De locatie in het gebied Hoogvliet is wel gerealiseerd, 
maar wordt ingezet voor een andere doelgroep. 

- Gezien het feit dat de taakstelling voor het huisvesten 
van statushouders lager is, is het onverdeelde bedrag 
in Tabel 13 niet verdeeld. Het onverdeelde bedrag 
was gebaseerd op de niet neerwaarts bijgestelde taak
stelling voor het huisvesten van  statushouders. In 2017 
zijn geen middelen gereserveerd voor tegenprestatie, 
re-integratie en gezondheid. Er zijn wel extra uitgaven 
t.b.v. de doelgroep gedaan, maar deze konden binnen 
de reguliere budgetten worden opgevangen. 

In Tabel 13 zijn de middelen voor maatschappelijke 
begeleiding niet opgenomen. Deze zijn wel direct 
te herleiden naar de doelgroep. Voor deze begeleiding 
van volwassen statushouders stelt het Rijk € 2.370,- 
per volwassene ter beschikking. De ontvangen middelen 
vanuit het Rijk worden besteed aan de doelgroep. 
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