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Disclaimer 
Dit rapport is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Toch kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet (geheel) juist wordt 
weergegeven. De gepresenteerde cijfers zijn ontleend uit diverse bronnen, vanuit diverse gemeentelijke afdelingen en van organisaties daarbui-
ten. Niet alle gepresenteerde gegevens waren beschikbaar over de gehele beoogde periode januari 2016 tot en met 31 maart 2017. Soms is met 
peildata gewerkt. Wij hebben dit zo veel mogelijk per tabel aangegeven. U kunt geen rechten ontlenen aan de teksten en cijfers uit dit rapport.
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Inleiding

Voor u ligt de eerste monitor statushouders.  Deze monitor vormt vanaf nu het vertrekpunt voor volgende 
periodieke rapportages. Zoals u ziet is er gekozen voor een monitor waarin zowel de fysieke opgaven 
(taakstelling, huisvesting) als de sociale opgaven (snelle integratie en participatie) samenkomen. Beide 
opgaven zijn immers integraal verbonden voor de mensen die het betreft: statushouders die Haagse 
burger willen worden.  We hebben de teksten geïllustreerd met infographics.  

De monitor maakt inzichtelijk welke inzet de gemeente Den Haag pleegt - samen met haar partners en burgers in de stad - om 
statushouders in Den Haag een veilig onderkomen te bieden en hen te helpen zo snel mogelijk te integreren en te participeren in 
de Haagse samenleving.

Deze eerste monitor kijkt terug van begin 2016 en gaat in op het eerste jaar van de Haagse aanpak statushouders (RIS295247).
Deze monitor kan daarmee meteen gezien worden als een nulmeting.  Vanaf dit moment kunnen we ontwikkelingen en trends in 
beeld brengen, omdat we kunnen vergelijken met voorliggende monitoren. 

Gezien de korte looptijd van de Haagse Aanpak statushouders (veel interventies in het sociale domein zijn pas opgezet en gestart 
in 3e en 4e kwartaal 2016) is het te vroeg om in deze rapportage al conclusies te trekken over effectiviteit van de (vaak nog lopende) 
trajecten. Deze eerste monitor geeft wel  inzicht in de inspanningen die er tot op heden zijn geleverd en de resultaten (output) om 
onze doelstellingen te bereiken. We zorgen dat in de volgende monitor over geheel 2017 meer verbanden kunnen worden gelegd 
tussen inspanningen, resultaten en effecten.

Het doel van periodiek monitoren is enerzijds om verantwoording af te kunnen leggen. Maar anderzijds – en des te meer –  
bedoeld als instrument om te leren van wat we in de praktijk doen en bij te sturen. De Haagse aanpak statushouders ontwikkelt 
zich doende lerend en al lerende doen.  We maken daarbij ook dankbaar gebruik van opgedane ervaringen elders. 
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1530 = taakstelling vanaf 1-1-2016 (incl. kinderen <18 jaar)
In 2016: 1220 gehuisvest
1e kwartaal 2017: 310 gehuisvest. Dit is exclusief ‘doorverhuizers’. 

In de maandbestanden van de BRP worden alle gehuisveste statushouders geteld  
(taakstelling + intergemeentelijke verhuizers)
In 2016 zijn er in totaal 1286 statushouders in Den Haag komen wonen en 1e kwartaal 
2017 zijn dit er 398 (dus 1684). Er zit wel een ‘time lag’ tussen deze tellingen.

Verdeling man/vrouw= op basis van BRP 1e kwartaal 2017

Gehuisveste statushouders taakstelling vanaf 1-1-2016 t/m 31-3-2017*

Syrië: 44%
Eritrea: 32%
Overig: 24%
* (N=1154, dit is 1530 minus 347 zelf bemiddeld  in 2016  minus 29 zelfbemiddeld in 1e kwartaal 2017)

Gekoppelde statushouders vanaf 1-1-2016 t/m 31-12-2017
<18 jaar = 25%*
19-27 jaar = 40%
>=27 jaar = 35%
* (N= 1530)

Aantal amv op 31 december 2016 =166
Aantal ingestroomd in Q1 2017 = 59
Totaal 166+59= 225

(waarvan 127 in kwe’s, en 98 via andere kanalen zoals pleeggezin, familie)

Taakstelling Rijk

Voor 2017: 310 is inclusief achterstallige taakstelling uit 2016 (1466-1220=246) 
Realisatie: inclusief amv.
*exclusief bestuurlijke toezegging extra 700

Opgeleverd in 2016 en 1e kwartaal 2017:
Exclusief opgeleverd in 2015 Kiwistraat (40 plaatsen), en inclusief niet in gebruik 
Emmenesstraat.

Vanaf 1-1-2016 In kleinschalige wooneenheden (van Jeugdformaat) geplaatste amv, 
die in 2016 of in Q1 2017 18 jaar zijn geworden. 
*N=127 (108 ultimo 2016 en 19 instroom 2017 Q1), hiervan zijn 61 amv’ers 18 jaar geworden 

(bron: OCW, Jeugdformaat)
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komende vluchteling

Eritreatotaal

70%
Mannen

< 18 jaar

18 en 27 jaar

> 27 jaar

25%
40%
35%

32% 44%
24%30%

Vrouwen

Syrië

Overig: Irak, Iran, 
Afghanistan en Somalië 
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1381  = iedereen die de zgn. brede intake heeft gehad. Deze wordt vooraf gegaan 
door digitale profielscan, de PPS-V. Niet iedereen rondt de digitale scan helemaal af 
(totaal 1291); maar wel iedereen krijgt een brede mondelinge intake (1381).

Afgenomen in 2016: 880
1e kwartaal 2017: 501
Tussen 1-1-2016 en 31-3-2017 hebben 1381 statushouders tussen de 18 en 65 jaar 
een brede intake gedaan.

Aantal statushouders in traject vanaf 1-1-2016 t/m 31-3-2017: 1114 

Betreft alleen statushouders tussen 18-65 jaar
Waarvan neutrale uitstroom: 66 (o.a. verhuisd uit Den Haag)

In Voortraject:  764 statushouders die wachten op de brede intake of op het 
startmoment van een nieuwe schakelcursus, die zoeken naar een vrijwilligersplek of 
die psychische klachten hebben die belemmerend werken op integratie. In deze groep 
zitten ook mensen die in het eerste kwartaal 2017 in Den Haag zijn komen wonen.
Werk: 86 statushouders die betaald werk hebben (voltijd of deeltijd)
Participeren via een leerwerksetting: 43 statushouders. D.w.z. bezig hun positie in de 
samenleving en/of op de arbeidsmarkt te versterken via vrijwilligerswerk, een 
leerwerksetting, een intensief taaltraject, participatie via de Haagse 
Welzijnsorganisaties of zitten op een proefplaatsing bij een werkgever.
Opleiding: 155 statushouders, waarvan naar schakelklas van Mondriaan (150) of naar 
regulier onderwijs (5).

Schakelklas Mondriaan =150
Waarvan gestart in kwartaal 3 en kwartaal 4 van 2016: 53
Waarvan gestart 1e kwartaal 2017: 97
Naar reguliere beroepsopleiding: 5 

Totaal in zorg 1e kwartaal 2017: 57 + 38 = 95

Aantal casussen in behandeling geweest 1e kwartaal 2017 bij sociale teams 
statushouders: 57
Aantal amv waar extra zorg/begeleiding is ingezet vanuit het amv-casuïstiekoverleg 
in 1e kwartaal 2017: 38

Aantal (taal)koppels op 31 maart 2017
Gilde: 30
Taal aan Zee: 100
Vluchtelingenwerk: 267 

Bij door de gemeente gesubsidieerde activiteiten zijn +/- 200 vrijwilligers actief, zoals 
project Actief in de Buurt; meubelinzamelingsacties en het project van de Leidse 
studenten. Door overige organisaties: +/- 100. Dit betreft organisaties die los van de 
gemeente actief zijn voor statushouders. Aantal is niet exact te meten.

In het stadsdeel Scheveningen zijn in het eerste kwartaal fietslessen gegeven aan 
geïnteresseerde statushouders. Gezien de positieve ervaringen gaan we dit ook in de 
andere stadsdelen aanbieden. 
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Hoe is de monitor opgebouwd? (leeswijzer)

De weg van vluchteling in een AZC naar inwoner van Den Haag, is als vertrekpunt genomen voor de opzet 
van de monitor. Een statushouder doorloopt grofweg acht stappen vanaf verblijf in een azc tot zijn/haar 
inburgering in Den Haag. Langs deze acht hoofdstappen is de monitor opgebouwd. Uiteraard kan in 
individuele gevallen de werkelijkheid anders zijn dan deze lineaire stappen.

Hfdst 1-3 – op weg naar een veilig onderkomen 
De eerste fase omvat drie stappen en heeft met name betrekking op de verhuizing van het azc naar Den Haag en wat dat qua 
huisvesting (fysieke kant) betekent. In deze eerste hoofdstukken is veel demografische informatie te vinden zoals over de leeftijds-
opbouw en afkomst van statushouders, de ontwikkeling van de instroom van afgelopen jaren, de taakstelling, de gerealiseerde 
huisvestingsprojecten, de spreiding van statushouders over de stad en de verdeling over de woningbouwvoorraad.

Hfdst 4-7 - op weg naar zelfstandigheid 
Een veilig onderkomen is echter niet voldoende, er is ook perspectief nodig. Dit is niet alleen voor een statushouder van belang, 
maar ook voor de stad als geheel. Haagse burger zijn betekent meedoen in alle facetten, bij voorkeur met een betaalde baan. 
Daarvoor is beheersing van de taal essentieel, maar ook de mores van ons land begrijpen. Lichamelijk en geestelijk welbevinden 
zijn een basisvoorwaarde. Vaak is er een traject nodig om voldoende opleidingsniveau te kunnen ontwikkelen. Parallel hieraan 
moeten basiszaken op orde zijn, zoals inkomen en goede huisvesting. 
Het afgelopen half jaar zijn veel interventies en trajecten opgezet in het kader van maatschappelijke begeleiding en is hard 
gewerkt aan een sluitende aanpak voor taal, werk en participatie. Hoe het daarmee staat, is terug te zien in de hoofdstukken 4 tot 
en met 7, welke corresponderen met de stappen in de routekaart op pagina 4. Alle interventies, zowel de huisvesting als de 
begeleiding, zijn letterlijk en figuurlijk bedoeld om statushouders zo goed en zo snel mogelijk te laten landen in onze buurten en 
wijken.

Hfdst 8 – enkele verhalen uit de Haagse praktijk
In hoofdstuk 8 schetsen we een beeld van de Haagse praktijk. Hoe gaat het er nu werkelijk aan toe in de wijken en buurten waar 
statushouders zijn gevestigd? Wie zijn de mensen die schuilgaan achter al deze cijfers? We geven in dit hoofdstuk een update van 
alle groepslocaties. In deze monitor komen achtereenvolgens huismeester Sjaak, de hulpverleners van het sociaal team en de 
Eritrese Filmon aan het woord. Mensen met echte verhalen en eigen ervaringen.

Hfdst 9 – relevante ontwikkelingen voor komend jaar
Een monitor blikt terug. Tegelijk moeten we ook vooruit kijken. Anticiperen op wat komen gaat en waar mogelijk lering trekken uit 
de inmiddels opgedane ervaringen. Daarom sluiten we deze monitor af met een korte vooruitblik op de meest relevante ontwikke-
lingen voor het komend half jaar. Er staat immers nog veel te gebeuren in 2017: oplevering van nieuwe locaties, plannen rondom 
het SZW-gebouw, de herhuisvesting op de Jupiterkade, een nieuwe beleidslijn voor huisvesting t.a.v. statushouders, een bijgestelde 
taakstelling en een herijking van de opgaven van het programma statushouders 2.0. Deze vooruitblik sluit aan bij de aanbiedings-

brief bij deze monitor.
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0. Wachttijd in 
asielzoekerscentrum (azc)

Iedere statushouder komt vanaf een azc naar Den Haag. Op 
het azc wordt bepaald of een asielzoeker recht heeft op een 
verblijfvergunning, of teruggestuurd wordt naar het land van 
herkomst. Deze procedure is een verantwoordelijkheid van het 
Rijk en is geen onderdeel van deze monitor. 

Op het moment dat een asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning, dan worden ze statushouder en worden ze op enig 
moment toegewezen aan een specifieke gemeente. Idealiter is de verblijfstijd in een azc zo kort mogelijk. Door de verhoogde 
instroom in de afgelopen jaren is de verblijfstijd in azc van statushouders die wachten op huisvesting in de aan hun gekoppelde 
gemeente opgelopen. De verblijfstijd neemt nu weer af. 

Gemeenten krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten statushouders. Het COA 
koppelt een statushouder aan een gemeente, bijvoorbeeld rekening houdend met familieverbanden, maar ook met scholings- en 
werkgelegenheidsperspectief. In principe heeft de statushouder niet zelf de keuze. Het COA maakt eveneens sinds 1 maart 2017 
een persoonlijk profiel op. Op basis van dat persoonlijk profiel kunnen gemeenten passende woonruimte zoeken voor de status-
houder. Den Haag heeft geen eigen azc binnen haar gemeentegrens, daarom verhuizen gekoppelde statushouders naar Den Haag 
vanuit azc´s uit het hele land, van Groningen tot Rijswijk (in totaal zijn er zo’n 50  azc’s). Sinds maart jl. is door COA ingezet om in 
principe vanuit 13 azc’s in het land statushouders aan Den Haag te koppelen. De dichtstbijzijnde zijn de azc’s in Rijswijk en 
Rotterdam. Luttelgeest en Hoogeveen zijn het verst verwijderd van Den Haag.

Gemeenten die statushouders slechts vanuit 1 of 2 azc’s toebedeeld krijgen, experimenteren met pre-integratie. Gemeente Den 
Haag, onderdeel van arbeidsmarktregio Haaglanden, heeft een andere setting. De statushouders komen uit azc’s verspreid over 
het land. Om toch te kunnen experimenteren met zogenaamde ‘meaningfull waiting’ is Den Haag met het dichtstbijzijnde azc - 
AZC Rijswijk – afspraken aan het maken. Onderzocht wordt of jonge vluchtelingen van 18 tot 27 jaar al vanuit het azc met het 
schakelprogramma bij het ROC Mondriaan kunnen starten. Het azc geeft statushouders ook basisinformatie over de Participatie-

wet. Aanvullend maakt nu iedere gemeente in de regio een factsheet, wat de statushouders in de betreffende gemeente na 
huisvesting kunnen verwachten. Den Haag wil tevens periodiek een informatiebijeenkomst op de Binckhorstlaan gaan organise-

ren, om deze factsheet mondeling toe te lichten en de statushouders alvast wegwijs te maken in onze gemeente. Op deze manier 
geven we binnen de huidige mogelijkheden vorm aan pre-integratie en ‘meaningful waiting’. 
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1. Koppeling aan Den Haag: 
Taakstelling Rijk 

Ontwikkeling taakstelling
In 2015 verdubbelde het aantal asielzoekers in Nederland Dit is terug te zien in een 
toename van de taakstelling voor de gemeente Den Haag. Indien de taakstelling 
van een jaar niet wordt gehaald, zal dat in het daarop volgende jaar moeten 
worden ingehaald. 

Taakstelling gemeente Den Haag 

* taakstelling voor 2017 2e helft is  in april 2017 vastgesteld.

Voor de taakstelling worden personen geteld die voor eerste huisvesting (vanuit een azc) in de gemeente Den Haag zijn gehuisvest. 
 
Realisatie taakstelling Huisvesting statushouders Den Haag  t/m 1 april 2017

Bron: COA

De taakstelling voor 2016 is begin 2017 gerealiseerd. Van de taakstelling 2017 zijn op peildatum 31 maart jl. 64 statushouders 
gehuisvest (de overige 246 tellen op bij de taakstelling 2016).
In het bevolkingsbestand wordt niet geregistreerd of de statushouder vanuit het azc in Den Haag is komen wonen (en dus onder 

de taakstelling van de gemeente Den Haag valt). Er worden ook ‘gewone’ verhuizingen van statushouders geregistreerd. Bijvoor-
beeld wanneer een statushouder, die al twee jaar in Leiden woont, besluit in te trekken bij zijn vriendin in Den Haag. Omdat 
statushouders in Nederland langdurig hun ‘label’ behouden (minimaal 5 jaar), zien we dit terug bij de inschrijvingen in het 

1
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bevolkingsbestand. Gedurende deze monitorperiode zijn 156 statushouders ingestroomd via deze intergemeentelijke verhuisweg. 
Deze categorie ‘verhuizingen’ valt buiten de taakstelling. 

De nieuwe inschrijvingen zijn onderverdeeld naar nationaliteit; de meeste inschrijving in het eerste kwartaal van 2017 komen uit 
Syrië (168) en Eritrea (87). 

Aantal inschrijvingen statushouders uit binnen- en buitenland naar nationaliteit

2016*
1e kwartaal 
2017*1=

Statushouders*1 N % N %

Syrië 507 39,4% 168 42,2%

Eritrea 369 28,7% 87 21,9%

Statenloos 93 7,2% 33 8,3%

Irak 16 1,2% 21 5,3%

Iran 29 2,3% 15 3,8%

Somalië 13 1,0% 7 1,8%

Afghanistan 30 2,3% 4 1,0%

Overig 72 5,6% 15 3,8%

Onbekend 157 12,2% 48 12,1%

Totaal 1286 100,0% 398 100,0%

* voorlopige cijfers op basis van maandbestanden Bron: maandbestanden BRP, bewerking DSO/PSO

Verder is een onderverdeling gemaakt naar inschrijvingen per stadsdeel en de verdeling naar geslacht en leeftijdscategorie. 
Escamp, Laak en Leidschenveen-Ypenburg nemen samen bijna driekwart van de inschrijvingen in het eerste kwartaal van 2017 
voor hun rekening. Dit heeft te maken met de inhuizing in de grotere groepslocaties begin dit jaar: Jupiterkade (Laak), Koolwitje-
laan (Ypenburg) en in stadsdeel Escamp worden relatief veel statushouders via de corporaties gehuisvest wegens het grotere 
aanbod sociale woningbouw in dit stadsdeel.
Ruim een derde van de nieuwkomers in het eerste kwartaal van 2017 bevindt zich in de leeftijdscategorie 19-27 jaar. 

Aantal (nieuwe) inschrijvingen statushouders, 1e kwartaal 20171

1  Nieuwe inschrijvingen in BRP. Uitsplitsingen naar stadsdeel, geslacht en leeftijd over 2016 zijn om technische redenen nog niet beschikbaar.
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Verdeling naar geslacht Verdeling naar leeftijdscategorie

N % N %

man 289 72,6% 0 t/m 3 jaar 13 3,3%

vrouw 109 27,4% 4 t/m 11 jaar 32 8,0%

Totaal 398 100,0% 12 t/m 18 jaar 31 7,8%

19 t/m 27 jaar 145 36,4%

28 t/m 34 jaar 75 18,8%

35 t/m 44 jaar 57 14,3%

45 t/m 64 jaar 37 9,3%

65 jaar en ouder 8 2,0%

Totaal 398 100,0%

*1 voorlopige cijfers op basis van maandbestanden Bron: maandbestanden BRP, bewerking DSO/PSO
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2. Basiszaken op orde
Op enig moment is een statushouder gekoppeld aan de Gemeente Den Haag. 
Voordat een statushouder kan verhuizen, moeten er een heleboel praktische 
zaken worden geregeld. Hoe zorgen we er nu voor dat een statushouder bij 
aankomst in onze stad wegwijs wordt in onze uitgebreide gemeentelijke dienst-
verlening en in de vele te ondertekenen contracten en formulieren (huurcon-
tract, energieleveranciers, huurtoeslag, zorgtoeslag, verzekering enz.)?

Inregeldagen
Om het voor onze nieuwe inwoners overzichtelijker te maken, zijn de inregeldagen georganiseerd, een enorme efficiëntieslag ten 
opzichte van vroeger. De efficiëntieslag zit met name in de zgn. groepsregeldagen bij inhuizing van grotere aantallen statushou-
ders op de specifieke locaties. Alles regelen in 1 dag, voorafgaand aan de verhuizing in plaats van verspreid over diverse weken 
ervoor en erna. 

Tijdens deze inregeldag worden de volgende zaken geregeld: bezichtigen van de woonruimte, tekenen van het huurcontract, 
inschrijving in het Basisregistratie personen (BRP) en aanvragen van een uitkering bij de gemeentelijke balie van Advies en 
Informatie. Vanaf 1 juli 2016 is ook de Gemeentelijke Kredietbank bij het proces aangesloten voor het afsluiten van een lening voor 
de inrichtingskosten. Vijf dagen na de aanvraag voor een uitkering is deze toegekend, zodat de statushouder financieel in staat is 
om daadwerkelijk naar Den Haag te verhuizen en de huur te betalen.  Een statushouder mag na het ingaan van het huurcontract 
nog maximaal 14 dagen in het azc verblijven.  

Hoe gaat dit in praktijk
De inregeldagen voor statushouders, die via woningen van corporaties verspreid over de stad gaan wonen, zijn in samenwerking 
met alle ketenpartners ontwikkeld (COA, Vluchtelingenwerk, afdeling Inkomen, afdeling BRP, GKB). Zij worden door de verhuurder 
tegelijk geïnformeerd over de komst van de statushouder op die dag naar Den Haag. De verhuurder nodigt alle ketenpartners uit 
om de zaken gezamenlijk te regelen. 

De zogenaamde groepsregeldagen worden vanuit de afdeling Wonen, samen met eerder genoemde organisatieonderdelen en 
partners georganiseerd. Dit betekent dat we op zo’n dag voor ca. 30 nieuwkomers alle zaken tegelijk gezamenlijk regelen: zoals de 
bezichtiging, het contract tekenen, inkomen, toeslagen, BRP en begeleiding van VluchtelingenWerk. Inmiddels is dit 17x georgani-
seerd en succesvol verlopen. 

De inregeldag bestaat uit dienstverlening van een groot en divers aantal organisaties met veel onderlinge afhankelijkheden. 

Gezamenlijk bieden zij de statushouder op deze ene dag een heldere ‘handleiding/wegwijzer’ bij ontvangst in de stad. Daarnaast 
wordt elke statushouder bij vestiging in Den Haag gedurende 3 maanden bijgestaan door een vrijwilliger van VluchtelingenWerk, 
die hen (onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht) verder helpt met het afhandelen van alle overige praktische zaken, 
zoals het inschrijven bij een huisarts of de school voor de kinderen.

Aantal inregeldagen

2016 2017- kwartaal 1

Aantal 10 7

Bron: SZW

2

2
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3. Verhuizing naar Den Haag

Huisvestingsmogelijkheden
Den Haag is verantwoordelijk voor de huisvesting voor statushouders. Hiertoe zijn er verschillende 
mogelijkheden; deels via instroom in de reguliere sociale woningbouwvoorraad en deels via 
zogenaamde groepslocaties met zelfstandige of onzelfstandige eenheden, die speciaal hiervoor zijn 
ge- of verbouwd. Deze locaties zijn vaak tijdelijk bestemd voor statushouders en een deel van deze 
woningen wordt uiteindelijk toegevoegd aan de reguliere sociale woningvoorraad.

Het contract is getekend, de basiszaken zijn geregeld en de nodige formulieren zijn allemaal ingevuld.  De statushouder is nu 
huurder in Den Haag. Afhankelijk van de koppeling, leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling  en op basis van beschikbaarheid, is 
bepaald in welke type huisvesting de statushouder terecht komt. 

Er is een aantal mogelijkheden
a. De statushouder is minderjarige asielzoeker (amv)
b. Een statushouder vindt zelf onderdak (klein deel)
c. De woning is van een woningbouwcorporatie, 
d. De woning is een groepslocatie met onzelfstandige eenheden 
e. De woning is een groepslocatie met zelfstandige eenheden

Soorten huisvesting bij instroom (1e vestiging/taakstelling)

  2016 Q1 2017 totaal

via een corporatie 577 92 669

op een specifieke locatie* 296 189 485

zelf bemiddeld 239 10 249

amv gehuisvest in kwe’s 108* 19 127

  1220 310 1530

Bron: DSO-Wonen

*instroom in 2016 is niet bekend, wel de stand op 31 december 2016

*Specifieke locaties zijn huisvestingslocaties die specifiek zijn ingericht en/of vrijgemaakt voor statushouders 

3a Huisvesting alleengaande minderjarige vreemdelingen (amv)
Den Haag vangt relatief veel amv op, die bij binnenkomst in Nederland niet worden begeleid door een 

ouder of meerderjarige bloed- of aanverwant. Ze komen alleen of samen met andere kinderen en/of 
‘vreemde’ volwassenen naar Nederland en vragen hier asiel aan. Zij staan onder voogdij van de 

stichting Nidos, die ook de eerste huisvesting regelt. 

Het merendeel van de alleengaande minderjarige vluchtelingen is gehuisvest in kleinschalige wooneenheden (kwe), verspreid over 
de stad in eenheden van vier tot zes jongeren. Zij wonen onder begeleiding van jeugd-en opvoedhulporganisatie Jeugdformaat. 
Deze woningen en de begeleiding wordt door Nidos gefinancierd2. Een deel van de amv zit in opvanggezinnen, vaak bij familie. 

Op peildatum 31 december 2016 woonden er 166 amv in Den Haag. In het eerste kwartaal 2017 zijn hier 59 amv bij gekomen.  

2  Stichting Nidos is een landelijk werkende voogdij- en gezinsvoogdijinstelling, specifiek voor alleenstaande, minderjarige vreemdelingen en asielzoekers

3
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Aantal ingestroomde amv, en totaal aantal amv op 31 maart 2017

Aantal op 31 december 
2016**

Ingestroomd 2017 1e 
kwartaal

Uitgestroom 2017 1e 
kwartaal

Aantal op 31 maart 
2017

Kleinschalige wooneenheden van 
Jeugdformaat

108 19 52 75

Opvanggezin/familie of vrienden* 54 40 Nvt* 66

166 59 Nvt 141

Bron: OCW (via Jeugdformaat en Nidos)

* Veelal wonen deze jongeren bij familie. Daar kunnen ze na hun 18e ook vaak blijven. Er is dan geen sprake van fysieke uitstroom, behalve dat deze jongeren 18 jaar zijn geworden 

en niet meer minderjarig zijn. 

Huisvesting volwassen statushouders
Statushouders komen in aanmerking voor een huurcontract met één van de Haagse corporaties of via een contract voor woon-
ruimte op één van de specifieke locaties. In totaal hebben in de periode 2016 tot en met het eerste kwartaal van 2017 1403 
volwassen statushouders vanuit het azc huisvesting gevonden in Den Haag (1530-127 amv).

3b Zelf onderdak gevonden
Een klein aantal vindt zelf onderdak vanuit het azc, bij vrienden of familie. Dit zijn er 249 (376-127). En een 
klein aantal huist in als nareizende bij een partner met een reeds geschikte woning.

3c Via de Woningbouwcorporatie
Ruim de helft van het aantal statushouders wordt bemiddeld naar een woning van de woningbouwcorpo-
ratie, nl 669. Met de Haagse woningcorporaties zijn afspraken gemaakt dat ongeveer 10% van hun 
vrijkomend bezit beschikbaar wordt gesteld voor statushouders. In de praktijk zijn dit veelal 3- of 4-kamer-
woningen, geschikt voor gezinnen.

3d Specifieke locaties
Om te voorkomen dat de toename van statushouders zorgt voor extra druk op de woningmarkt voor 
sociale huurwoningen zijn en wordt in Den Haag een aantal locaties (om)gebouwd en ingericht voor 

(groepen) statushouders. In de volgende paragraaf wordt een overzicht gegeven van de gerealiseerde en 
geplande projecten. 

3.1. Realiseren projecten huisvesting statushouders
De projecten bestaan uit een mix van nieuwbouw (inclusief tijdelijke bouw), herbestemming van een bestaand pand (bestem-
mingswijziging) of verbouwing van een bestaand pand (zonder bestemmingswijziging).  

Zowel in de opgeleverde woningen als in de wooneenheden is zelfstandig en niet-zelfstandige woonruimte gerealiseerd. Onder 
niet-zelfstandige woonruimte wordt woonruimte verstaan waarbij meerdere huishoudens (meestal alleenstaanden) gezamenlijk 
gebruik maken van keuken, douche en toilet.
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Aantal opgeleverde huisvestingsprojecten

  2016 2017 Totaal Aantal opvang-plaatsen 

Deelproject woning eenheden woning eenheden Woning eenheden  totaal onzelfstandig zelfstandig

nieuwbouw

Koolwitjelaan 15       15   120 120

Jupiterkade     30   30   120 120

verbouw

Pompstationsweg 14 2 23     2 23 34 23 11

Scheveningseweg  90-92, 
fase 1

10 10     10 10 35 10 25

Scheveningseweg  90-92, 
fase 2

    14   14   40   40

Sumatrastraat 215A   20       20 20 20  

Van Swindenstraat 14 12       12   24   24

Waalsdorperweg/ 
Oostduinlaan 50

11       11   34   34

bestaande panden

Ad van Emmenesstraat 4       4   44   44

Centrum diverse adressen   72       72 72   72

Totaal 54 125 44 0 98 165 543 293 250

Bron DSO/Wonen

Projecten in ontwikkeling 
67 woningen bevinden zich in de realisatiefase (oplevering voorzien in 2017). Dit betreft uitsluitend zelfstandige woonruimten.

Geplande oplevering woningen (31 maart 2017)

2017
Aantal 
opvangplaatsen

Deelproject woning eenheden

Randveen 68 “ 9 20

Stadzijde 5 “ 26 100

Zieken 103, 107, 115 “ 16 45

Zwaardvegersgaarde 95 ^ 16 144

Totaal 67 309

Bron DSO/Wonen  ^ nieuwbouw, * bestaande panden, “ verbouw

484 wooneenheden zijn in de vergunning- of initiatieffase (waaronder 350 eenheden in het voormalige ministerie van SZW). 

Op te leveren woningen in de vergunning- of initiatieffase

 
2017 2018

Aantal 
opvangplaatsen

Deelproject woning eenheden woning eenheden

Fase Ontwerp & Bouwvergunning

Koperwerf 28 “ 89 89

Initiatieffase

Ministerie van  SZW  “ 350 350

Narcislaan 4 ^ 22 60

Nienoordstraat 4 “ 45 45

484 22 544

Bron DSO/Wonen  ^ nieuwbouw, * bestaande panden, “ verbouw
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Kaart spreiding huisvesting specifiek voor statushouders (locaties op kaart bij benadering)

Spreiding over de stad
Bij de zoektocht naar locaties om statushouders te huisvesten wordt een aantal criteria gehanteerd. Eén van de uitgangspunten is 
om de nieuwe huisvestingslocaties voor statushouders zoveel mogelijk verspreid over de stad te realiseren. Zoals bovenstaande 
kaart aantoont is het gelukt om deze locaties zoveel mogelijk over Den Haag te verspreiden. Behalve op deze grotere locaties zijn 

statushouders verspreid over de stad gehuisvest in woningen van de Haagse woningcorporaties.  

Extra aandacht voor groepslocaties
Den Haag heeft, om tempo te kunnen maken bij het halen van de taakstelling, gekozen voor een aantal relatief grote groepsloca-
ties, zowel zelfstandig als onzelfstandig. Voor deze locaties is sociaal beheer ingericht. Bij onzelfstandige groepslocaties worden, 
net als bijvoorbeeld in een studentenhuis, de voorzieningen (zoals keuken, badkamer en woonruimte) gedeeld. Dat vraagt om het 

maken van onderlinge afspraken over een schoonmaakrooster, bezoek en geluidsoverlast. Hierbij is een complicerende factor dat 
veel van de samenwonende statushouders elkaars taal niet spreken, er diverse gewoontes op nahouden en andere leefritmes 
hebben. Dit maakt het samenleven op een onzelfstandige groepslocatie soms best ingewikkeld. 
Naast het samenleven met nieuwe huisgenoten, moeten deze nieuwe inwoners van Den Haag ook wennen aan een Nederlandse 
buurt met nieuwe buurtbewoners wiens taal ze nog niet spreken en wiens gewoonten nog vreemd zijn. Omgekeerd krijgen de 

buurtbewoners ook te maken met een groep nieuwe buren. 

Sociaal Beheer 
Het sociaal beheer heeft tot doel om het samenleven op de locaties in en met de buurt te begeleiden. De woonbegeleiding en de 
huismeester zijn een belangrijk onderdeel van het sociaal beheer op locaties. Naast het sociaal beheer is er op de groepslocaties ook 
technisch beheer ingesteld. Daarnaast stimuleren we de betrokkenheid vanuit de buurt door het organiseren van het omgevings-
overleg en hebben de betrokken professionals regelmatig overleg met elkaar om de werkzaamheden af te stemmen. Hieronder wordt 

een toelichting gegeven op de ervaringen tot nu toe.

Pompstationsweg  34

Waalsdorperweg  34
Sumatrastraat  20

Scheveningseweg  75

Randveen  20

Narcislaan  60

Koperwerf  89

Stadzĳde  100

Zwaardvegergaarde  144

Ad van Emmenesstraat  44

Centrum  72

Jupiterkade  120

Anna van Hannoverstraat  350

Koolwitjelaan  120Zieken  45

van Swindenstraat  24

Nienoordstraat  45

Land van herkomst Leeftĳd verdeling binnen-
komende vluchteling

Eritreatotaal

70%
Mannen

< 18 jaar

18 en 27 jaar

> 27 jaar

25%
40%
35%

32% 44%
24%30%

Vrouwen

Syrië

Overig: Irak, Iran, 
Afghanistan en Somalië 

Aantal AMV’s (alleengaande minder-
jarige vluchteling) ingestroomd

Aantal minderjarigen 18 jaar 
geworden in 2016 en 2017

669

940

Statushouders in woning van woning-
bouwcorporatie

Taakstelling huisvesting statushouders

543
Opgeleverde plaatsen voor 
statushouders

Spreiding van statushouders over de stad 2016 en 2017

Q1 2017

Taakstelling

locaties 2016

opgeheven locaties

10 bewoners
50 bewoners
100 bewoners

locaties 2017
10 bewoners
50 bewoners
100 bewoners

310

Gerealiseerde taakstelling

14662016

246

246

1220

225

61

Aantal nieuwe statushouders m/v

1530

Kiwistraat  40
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Huismeesters

Bij alle groepshuisvestingslocaties is een huismeester actief. De huismeester heeft een belangrijke rol bij het klein technisch 
onderhoud op de locaties. Daarnaast is de huismeester het eerste aanspreekpunt voor de buurtbewoners, zodat contacten 
makkelijk gelegd worden en gesignaleerde problemen snel te verhelpen zijn. De ervaring leert dat de aanwezigheid van de 
huismeester zowel voor de bewoners van de locatie als voor de buurtbewoners van grote waarde is. Op de locatie Schevening-
seweg zijn bijvoorbeeld na een gesprek tussen een buurtbewoner en de huismeester afspraken gemaakt over het plaatsen van het 

afval en afsluiten van bepaalde opslaghokken. 

Interview 1 - Sjaak Prins, huismeester 

In het Benoordenhout, in een vleugel van het voormalige Aloysius College, wonen sinds vorig jaar 34 statushouders. Sjaak Prins 
(67 jaar) was huismeester op deze locatie en sinds medio februari op de Koolwitjelaan. “De 11 gezinnen die hier wonen, zijn 
afkomstig uit Libië, Syrië en  Afghanistan. De verschillen tussen de gezinnen zijn soms best groot. Het gaat niet alleen om de 
culturele verschillen  of dat ze een andere taal spreken, ook de gezinssamenstelling is heel erg divers. Er zijn eenoudergezinnen, 
gezinnen met baby’s en kleine kinderen, maar ook waarvan de kinderen al volwassen zijn.

De huismeester zorgt voor het groot onderhoud en is de vraagbaak voor de bewoners. Hij is aanwezig van 11.00 uur tot 13.00 
uur en is rest van de werkdag telefonisch bereikbaar.  
“De bewoners zorgen er voor dat de grote vuilcontainers naar de verzamelplaats een paar honderd meter verderop worden 
gereden. Ook houden ze de gemeenschappelijk gangen en trappenhuis schoon. Dit doen de bewoners volgens een rooster. De 
bewoners doen echt hun best om het gebouw binnen en buiten netjes te houden. Zo willen ze bijvoorbeeld graag bloemen 
planten bij het huis. Bij de verhuizingen vorig jaar was het druk bij het helpen met kleine kluswerkzaamheden, maar dat is nu 
bijna niet meer nodig. De bewoners regelen nu alles zelf. De band tussen de bewoners is hecht, en dat is best bijzonder.” 
 
De wijk is erg betrokken bij de statushouders, protesten van omwonenden zijn er nauwelijks.  
“Ik houd contact met de omwonenden en behandel de eventuele vragen. Echte klachten zijn er niet geweest. Ik hoor van 
buurtgenoten dat zij eigenlijk niets merken van hun nieuwe buren. De wijk doet zijn best om deze mensen te laten integreren 
en zijn er veel mensen actief als vrijwilliger. Ideeën om deze mensen op weg te helpen zijn er genoeg zoals het geven van 
fietslessen en leren reizen met het openbaar vervoer. Ook is er een inzamelactie georganiseerd in december 2016 waar 
buurtbewoners, onder andere Prins Constantijn, spullen hebben gedoneerd. Daar zijn de appartementen mee ingericht. Vooral 
de kinderen vonden het geweldig om speelgoed uit te mogen kiezen. Populair zijn vooral fietsen, om naar school, taalles of 
andere activiteit te gaan. Een ander voorbeeld is de pas geleden georganiseerde burendag. Daar konden de bewoners 
kennismaken met hun buren en vragen stellen over allerlei zaken, bijvoorbeeld over de school voor hun kinderen en het zoeken 
van een taalmaatje. Bij voetbalvereniging HVV kunnen 15 statushouders trainen. Mooi is dan om te zien dat de buurt actief op 
zoek gaat naar voetbalspullen voor hen.”

De gemeente Den Haag coördineert en ondersteunt de huismeester daar waar het kan. 
“Tweewekelijks is er overleg met de huismeesters van de andere locaties. Gezamenlijk kijken we wat er goed gaat en wat de 
aandachtspunten zijn. Zelf ben ik vanaf 13 februari de huismeester van ‘Koolwitjelaan’. Dit ligt in de wijk Ypenburg waar 120 
statushouders een nieuwe woning krijgen. 
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Aantal locaties en aanwezigheid huismeester en overleggen

31 maart 2017

Locaties 8

Met huismeester 8

Actief omgevingsoverleg 5

Actief locatieoverleg 6

Bron: DPZ

Woonbegeleiding
Bij locaties met onzelfstandige wooneenheden is naast de huismeester ook woonbegeleiding aanwezig. De woonbegeleiding 
ondersteunt de bewoners bij het samenleven in een schone, veilige leefomgeving, het hanteren en nakomen van huisregels en het 
maken van afspraken over de gemeenschappelijke ruimten. In de praktijk blijkt dat de ondersteuning van de woonbegeleiding 
belangrijk is voor het maken van heldere afspraken binnen de huizen met onzelfstandige wooneenheden. Denk hierbij aan 
afspraken over de schoonmaakroosters en het draaien van muziek. Dit zorgt voor duidelijkheid en rust bij de bewoners. 

Omwonenden betrekken
Het is belangrijk om de buurtbewoners goed te betrekken bij de gang van zaken op en rondom de huisvestingslocaties. Het 
omgevingsoverleg is hier een belangrijk middel voor. Bewoners kunnen hier samen met de wijkagent, welzijnswerkers en de 
huismeester signalen en ideeën bespreken. Bij enkele kleinere locaties zoals de Van Swindenstraat en Randveen is in overleg met 
de bewoners besloten om het omgevingsoverleg een slapend bestaan te geven. Buurtbewoners hadden via de huismeester of via 
vrijwilligerswerk goed contact met de bewoners. 

Professionals op de locatie
Tot slot zijn op de locaties diverse professionals actief, zoals de hierboven beschreven huismeesters en woonbegeleiding. Maar ook 
de vastgoedbeheerder, Vluchtelingenwerk, welzijn en de wijkagent hebben een belangrijke rol bij de locaties en het sociaal beheer. 
De professionals stemmen hun werkzaamheden regelmatig af in het zogenaamde locatieoverleg. In de praktijk blijkt dat op deze 
onderlinge afstemming veel coördinatie nodig is; enerzijds omdat vraagstukken vaak specifiek betrekking hebben op een bepaal-
de de locatie, waardoor er nog weinig routine is ontstaan, anderzijds omdat sowieso veel verschillende partijen een rol hebben bij 
de huisvestings- en integratie opgave voor statushouders. Voor de groepshuisvestingslocaties zijn daarom twee locatieleiders 
aangesteld, die de samenwerking en afstemming tussen de betrokken partijen op de locaties gaan coördineren. 

Intensivering sociaal beheer
Bij enkele locaties is het sociaal beheer intensiever en langduriger nodig gebleken dan op andere locaties. Zo bleek eind februari 
2017 dat de situatie op de Jupiterkade om extra woonbegeleiding vroeg. De extra woonbegeleiding is met name bedoeld om de 
onderlinge spanningen die samenhangen met samenwonen in deze relatief kleine woonvoorzieningen, beter ter plekke te kunnen 
oplossen. Ook de aanwezigheid van de huismeester en de inzet van het sociaal team is op de Jupiterkade geïntensiveerd. Vanwege 
de ligging van deze locatie, op een afgelegen bedrijventerrein, is het sociaal beheer vooral gericht op de bewoners en minder op 
omwonenden. 

Op de Koolwitjelaan waren omwonenden juist weer een belangrijke initiator bij de intensivering van het sociaal beheer. Hier 
hebben omwonenden aangegeven behoefte te hebben aan een vast aanspreekpunt ter plekke. De uren van de huismeester zijn 
hier geïntensiveerd ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. Mede vanwege de ervaringen aan de Jupiterkade is nu op 
voorhand afgesproken de woonbegeleiding op deze locatie uit te breiden en langer te laten doorlopen. Bij de locatie Pompstations-
weg in Scheveningen zijn de uren woonbegeleiding inmiddels juist naar beneden gebracht.  
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Locatie Huismeester 
(uren per werkdag)

Woonbegeleiding
 (uren per week)

Scheveningseweg 3

Pompstationsweg 3 10

Waalsdorperweg 2

Koolwitjelaan 5 50

Jupiterkade 10* 70

Randveen 2

Van Swindenstraat 2

Sumatrastraat ** **

* Op de locatie Jupiterkade is de huismeester ook in de avonduren t/m 22.00 aanwezig en op zaterdag en zondag. Op de andere locaties is de huismeester op werkdagen overdag 

aanwezig. Ook de woonbegeleiding is hier extra uren aanwezig. 

** De begeleiding op de locatie Sumatrastraat  is in handen van de stichting Migrascoop. De begeleiders vervullen zowel de rol van huismeester en woonbegeleiding. 
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4. Start maatschappelijke 
begeleiding

Een veilig onderkomen is de eerste belangrijke stap naar een nieuw 
leven. Maar niet de enige. De belangrijkste aanbeveling van de Weten-
schappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, WRR3 is om zo min mogelijk 

tijd te verliezen bij de start van de integratie. Dit betekent meteen vanaf het begin tegelijkertijd onder-
steuning bieden bij het leren van de Nederlandse normen en waarden, de taal en het zoeken naar werk, 
het volgen van een opleiding of andere vormen van dagbesteding. Zo krijgen statushouders kansen om 
een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving en worden problemen (en uitkeringskosten) op 
langere termijn voorkomen. Statushouders brengen ook veel kennis, kunde en kwalificaties mee die zij 
graag willen inzetten in onze stad.

Statushouders zijn echter vaak zonder enige voorbereiding naar Nederland gekomen, waardoor ze bij aankomst in onze stad 
slechts beperkte kennis hebben van de Nederlandse normen en waarden en wet- en regelgeving. Zij hebben soms al jaren doorge-
bracht op een azc, waar zij zeer beperkte mogelijkheid hebben gehad te integreren. De taal hebben ze vaak nog niet of onvoldoen-
de kunnen leren en het ontbreekt hen aan werk, dagbesteding en een sociaal netwerk. Veel statushouders hebben ook een hoger 
risico op lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen vanwege de situatie in het land van herkomst en gebeurtenissen 
tijdens de vlucht. Dit is niet de makkelijkste start voor een nieuw leven. Daarom krijgt deze groep statushouders bij aanvang direct 
extra ondersteuning 

Afhankelijk van leeftijd en persoonlijk perspectief (arbeidspotentieel, opleidingsniveau, leerbaarheid, gezondheidspositie e.d.) zijn 
diverse trajecten voor begeleiding mogelijk. Dit kan zowel aanvullende begeleiding zijn richting de primaire opgave: op weg naar 
betaald werk of onderwijs, als begeleiding bij het inschrijven bij een huisarts, het vinden van de weg naar het buurthuis, het leren 
omgaan met financiën, voorlichting over gezondheid, kennis van de Nederlandse normen en waarden etc. Hierbij zetten diverse 
vrijwilligers en professionals zich dagelijks in.

4.1 Begeleiding van Vluchtelingenwerk
Parallel aan de activiteiten die vanuit de gemeente worden ingezet, draagt Vluchtelingenwerk (in opdracht van SZW) in het eerste 
jaar zorg voor vestigingscoaching (ca. 3 maanden) en  maatschappelijke begeleiding (tot 9 maanden, gemiddeld 1 uur per 2 
weken). 
Van een vestigingscoach krijgen statushouders begeleiding bij de inregeldag, het vinden van een huisarts, het aanvragen van 
verzekeringen, het aanvragen van toeslagen, het bespreken van brieven van instanties (zoals de gemeente, het energiebedrijf, de 
verzekeraar etc.). De vestigingscoach is gedurende de eerste 3 maanden na vestiging in Den Haag beschikbaar.  Tijdens de maat-

schappelijke begeleiding hierna, is veel aandacht voor zelfredzaamheid en het verkrijgen van een netwerk. Het bespreken van 
brieven van instanties vraagt ook in deze periode nog veel aandacht. 

Op de peildatum 31 maart 2017 heeft Vluchtelingenwerk 885 statushouders in begeleiding. Hiervan zijn 584 statushouders na  
1 april 2016 in Den Haag komen wonen en 301 statushouders in het eerste kwartaal 2017.

Aantal statushouders in begeleiding op 31 maart 2017 per periode waarin ze in Den Haag zijn komen wonen

2016 2017-kwartaal 1 Totaal

Aantal 584 (66%) 301 (34%) 885

Bron: SZW

3  WRR-Policy Brief Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten (WRR-Policy Brief nr. 4, 2015). d.d. 16 december 2015

4
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Naast de 1- á 2-wekelijkse individuele gesprekken die VluchtelingenWerk met de nieuwkomers voert, kunnen statushouders ook 
workshops bij Vluchtelingenwerk volgen. Alle workshops (behalve participatieverklaring) bestaan uit vier bijeenkomsten. Bij 
voldoende aanwezigheid (75%) krijgen de deelnemers een certificaat.

Aantal deelnemers met certificaat naar soort workshop

2016 2017-1e kwartaal

Financiën 335 68

Wonen 249 94

Gezondheid 292 149

Opleiding/werk 171 93

Dagbesteding* 69 0

Documenten en rechtspositie* 59 0

* De workshop documenten en rechtspositie is grotendeels opgegaan in de workshop participatieverklaring. De workshop dagbesteding wordt geëvalueerd en mogelijk anders 

vorm gegeven in de loop van 2017.  Bron: SZW

In september 2016 heeft Vluchtelingenwerk de opdracht gekregen de workshop Participatieverklaring te geven. Bij deze workshop 
is 100% aanwezigheid een vereiste om in aanmerking te komen voor een certificaat. In de periode tot 1 april 2017 hebben 582 
statushouders een certificaat gehaald.

Aantal Participatieverklaringen

2016 2017-kwartaal 1 totaal

Eritreeërs 138 117 255

Syriërs 157 105 262

Overig 46 19 65

Totaal afgerond 341 241 582

Bron: SZW

4.2 (Taal)maatjes
Door de grotere aantallen statushouders groeit de behoefte aan extra vrijwilligers die, aanvullend op de begeleiding van Vluchte-
lingenwerk, kunnen fungeren als (taal)buddy voor de statushouders. Het Nederlands dat op een cursus wordt geleerd, zakt soms 
weer weg, wanneer een statushouder geen of weinig mogelijkheden heeft om de taal in praktijk te oefenen. De gemeente finan-
cierde al taalmaatjes-projecten en heeft dit in 2016 uitgebreid. Het doel is dat iedere statushouder een vrijwilliger als (taal)buddy 
heeft. Deze doelstelling is in buurten met een grote sociale cohesie makkelijker te realiseren dan in buurten waar dit in mindere 

mate het geval is (zie ook onder 4.3)

Drie externe partijen bieden statushouders, in samenwerking met de gemeente, een taalbuddy. Het aanbod van deze partijen is 
wisselend. Het Gilde biedt voor hoogopgeleide statushouders een taalmaatje, terwijl Taal aan Zee juist aanbod heeft voor laagop-
geleide statushouders. VluchtelingenWerk is vanaf november 2016 ook gestart met een project om taalmaatjes te werven en in te 

zetten. Per 31 maart zijn er bij Gilde SamenSpraak Den Haag in totaal 288 taalkoppels actief. Daarbij gaat het in ongeveer 30 
gevallen om statushouders. Taal aan Zee heeft per 31 maart 100 taalkoppels. Bij vluchtelingenwerk zijn 267 taalkoppels actief.

Aantal taalkoppels

31 maart 2017

Gilde samenspraak 30

Taal aan Zee 100

Vluchtelingenwerk 267

totaal 397
 

Bron: Gilde Samenspraak, Taal aan Zee, VWN
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4.3 Vrijwilligers op de specifieke locaties voor statushouders
Voor de integratie van statushouders is contact met buurtbewoners een belangrijk aspect. Om het contact met buurtbewoners te 
stimuleren worden er diverse activiteiten op de locatie of in de buurt georganiseerd en worden sociale maatjes aan statushouders 
gekoppeld om de buurt te leren kennen. Sommige vrijwilligers zijn actief als maatje en als activiteitenvrijwilliger. 

Uit onderstaande cijfers blijkt dat in buurten die bekend staan om een sterke sociale cohesie en een sterk maatschappelijk 
middenveld het makkelijker is om vrijwilligers en maatjes te vinden, dan in wijken waar minder sociale cohesie is. De doelstelling 
blijft om aan iedere statushouder die dit wenst een sociaal maatje te koppelen. 

Aantal vrijwilligers op specifieke huisvestingslocaties op 31 maart 2017

aantal

Aantal actieve vrijwilligers 232

Waarvan maatje 107

Waarvan activiteitenvrijwilliger 158

Bron: DPZ

Aantal huishoudens met maatje (dekkingsgraad) op 31 maart 2017

Locatie Aantal huishoudens*
Aantal huishoudens met 
maatje

Dekkingsgraad maatjes**

Scheveningseweg 34 22 65%

Pompstationsweg 25 22 88%

Van Swindenstraat 12 6 50%

Randveen 9 4 44%

Jupiterkade 120 20 17%*

Waalsdorperweg 10 10 100%

Koolwitjelaan 120 35 29%

Sumatrastraat 20 15 75%

350 134 38%
 
Bron: DPZ

* De sociale cohesie in een buurt is van grote invloed op het vinden van voldoende (taal)maatjes en vrijwilligers. In samenwerking 
met welzijn en Vluchtelingenwerk wordt een plan van aanpak opgesteld om het aantal maatjes en vrijwilligers op de locatie 

Jupiterkade te verhogen. Met de Haagse Hogeschool zijn afspraken gemaakt om extra taalmaatjes in te zetten. Daarnaast worden 
op deze locaties extra activiteiten ontwikkeld zoals huiswerkbegeleiding op woensdagavonden met vrijwilligers in het pand van 

Reakt op de Jupiterkade. 

4.4 Overige vrijwilligers
Naast de taal- en wijkmaatjes zijn er ook veel vrijwilligers die eenmalig bij een activiteit willen helpen of die via een andere 
organisatie een bijdrage leveren aan de integratie van de statushouders in Den Haag. 

Vluchtelingenwerk coördineert de aanpak van vrijwilligersactiviteiten met het project ‘actief in de buurt’. In overleg met de 
statushouders wordt eerst geïnventariseerd aan welke activiteiten behoefte is. Samen met de statushouders en vrijwilligers uit de 
buurt worden deze activiteiten vervolgens georganiseerd. Denk aan voetbaltoernooien, culturele voorstellingen, breakdance 
clinics en het bezoeken van de bibliotheek. Bij deze activiteiten zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief.    

Daarnaast zijn er ook diverse maatschappelijke organisaties die activiteiten voor de statushouders organiseren. Zo hebben 
ambtenaren van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich verenigd in de stichting Grenzeloos Verbinden. Zij hebben samen met 

de gemeente een matchingsactiviteit op de Binkhorst georganiseerd tussen bedrijven en statushouders. Ook studenten van de 
Universiteit Leiden, de stichting Duurzaam Den Haag, Resto van Harte, Justice and Peace en vele andere organisaties organiseren 
diverse activiteiten voor de statushouders.
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Naast de gecoördineerde activiteiten zien we dat ook steeds meer buurtbewoners zelf activiteiten met hun nieuwe buren onder-
nemen. Soms vloeit dit voort uit contacten die via het maatjes of vrijwilligersproject zijn gemaakt en soms leggen de bewoners uit 
eigen beweging contact met hun nieuwe buren. Ondersteuning vanuit de welzijnsorganisaties en/of Vluchtelingenwerk is hierbij 
mogelijk maar blijkt niet altijd noodzakelijk of wenselijk. 
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5 & 6 
Persoonlijke Profiel Scan  
en de Brede Intake 
De gemeente Den Haag wil zo snel mogelijk inzicht 
hebben in het potentieel van de nieuwe inwoners. Om 

die reden nemen we bij alle statushouders met een uitkering in het kader van de Participatiewet – de 
zogenoemde PPS-V af. Dit is een bijna 4 uur durende digitale profielscan (die onder begeleiding wordt 
afgenomen) van iemands ambities, capaciteiten, opleidingsniveau en arbeidsmogelijkheden. 

Ook Amsterdam en Utrecht gebruiken de PPS-V, evenals de meeste gemeenten in arbeidsmarktregio Haaglanden. Landelijk gezien 
is Den Haag de gemeente waar de meeste PPS-V’s zijn afgenomen. De uitkomsten van de PPS-V geven inzicht in taalniveau, 
werk- en denkniveau, arbeidsmarktverleden, beroepswensen en mogelijke belemmeringen. De uitkomsten van deze persoonlijke 
profielscan worden vervolgens door consulenten van een speciaal team van de gemeente mondeling besproken met de statushou-
der in een brede intake. De uitkomst van de PPSV in combinatie met de brede intake, helpt de consulenten bij de begeleiding van 
de statushouders naar werk, participatie of opleiding. 

5.1 Uitkeringen
Alle statushouders tussen de 18 en 65 jaar, die behoren tot de potentiële beroepsbevolking en die zelf nog geen inkomen hebben, 
ontvangen vanaf de inhuizing in Den Haag een uitkering. Na het aanvragen van de uitkering worden deze statushouders zo snel 
mogelijk in traject genomen voor begeleiding naar werk (of opleiding of participatie) met als eerste stap de profielscan PPS-V. 
Onderstaande tabel geeft het aantal statushouders weer dat in 2016 of in het 1e kwartaal 2017 een uitkering heeft ontvangen. 
Daarbij is de peildatum 31 maart 2017 genomen. Het aantal uitkeringen is minder dan het aantal personen, omdat er soms 
meerdere mensen (getrouwd stel/gezin) aan één uitkering zijn gekoppeld.

Aantal statushouders komend vanuit azc vanaf 1-1-2016 uitgesplitst naar aantal uitkeringen en personen op peildatum  
31 maart 20174

2016 2017-kwartaal 1
Totaal op 31 maart 
2017

Personen 840 253 1093

Uitkeringen 709 241 950

Bron: SZW

Op peildatum 31 maart zijn er 1093 statushouders (die na 1-1-2016 vanuit azc in Den Haag zijn gekomen) met een uitkering.  
De meesten hiervan zijn jonger dan 27 jaar. 

Aantal statushouders met uitkering op 31 maart 2017 komend vanuit azc vanaf 1-1-2016 naar leeftijd

Aantal personen

< 27 jaar 551

27-50 jaar 475

>=50 jaar 67

1093

Bron: SZW

4  Bron: Socrates  uitgangspunt is de laatst bekende gezinssamenstelling. Consequentie: deze kan door de tijd heen veranderen en dus met terugwerkende kracht in de 

rapportages aangepast worden. Gemeten wordt op basis van de laatst bekende gezinssamenstelling en het daaraan gekoppelde aantal personen. Indien een uitkering is gestopt, 

wordt de laatst bekende situatie genomen. 

5 6
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5.2 PPS-V 
Statushouders die een uitkering toegekend hebben gekregen worden in de 3e week na inhuizing uitgenodigd voor de PPS-V 
(Persoonsprofiel Scan voor Vluchtelingen). De scan is een eenmalige ‘foto’ van de achtergrond van de statushouder. De PPS-V is een 
online instrument en resulteert in een geautomatiseerde rapportage, waarmee de medewerker van de gemeente een eerste beeld 
kan vormen. De PPS-V kan in verschillende talen worden afgenomen: Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya. Met andersta-
ligen en analfabeten wordt de brede intake zonder input van de PPS-V gehouden. De week na de PPS-V wordt de brede intake 
ingepland, daar wordt de PPS-V besproken met de statushouder en stelt de consulent vast  welke route gevolgd gaat worden op 
weg naar werk, school of participatie. Statushouders hebben verschillende achtergronden, opleidingsniveau en werkervaring, 
daarom is het bepalen van de juiste route, maatwerk.

Aantal PPS-V 

2016 * 2017-kwartaal 1 Totaal

Afgenomen 880 501 1381

Afgerond 857 434 1291

*Vanaf 1 juli 2016 zijn we met de vertaalde PPS-V gaan werken. 

Vanaf 1 juli 2016 is de PPS-V als instrument voor onze gemeente beschikbaar gekomen. Vanaf het juli 2016 zijn ook de statushou-
ders die vanaf medio 2015 in Den Haag zijn komen wonen voor de PPS-V uitgenodigd. Immers, deze groep kreeg naast een 
uitkering, nog geen aanvullende dienstverlening, in afwachting van de goedkeuring van de Haagse aanpak. Om te voorkomen dat 
deze groep tussen wal en schip zou vallen, zijn zij vanaf 1 juli ook in het traject opgenomen. 

Vanaf 1 juli 2016 tot en met het 1e kwartaal 2017 zijn 1291 PPS-V’s afgerond en zijn 1.381 brede intakes gevoerd. Het aantal brede 
intakes ligt wat hoger dan het aantal PPS-V omdat ook met statushouders die de PPS-V niet hebben afgerond een brede intake 
wordt gepland. 5

5.3 Profiel Haagse statushouders 
Op basis van de persoonlijke profiel scans kunnen we een beeld geven van het profiel van de Haagse statushouders over arbeids-
verleden, opleidingsniveau, taalniveau etc. Het betreft in deze paragraaf het profiel van de statushouders die de scan volledig 
hebben afgerond. Voor 2016 gaat dit over 857 en voor het eerste kwartaal 2017 over 434 statushouders.

Taalvaardigheid
In de PPS-V wordt de Nederlandse Taalvaardigheid gemeten en vergeleken met de gangbare temen voor inburgering A1, A2, B1 en 

B2 en de termen die gebruikt worden in het onderwijs 1F, 2F, 3F. Het minimale niveau dat mensen na inburgering bereikt moeten 
hebben is A2. Voor instroom in het MBO 3 en 4 is B1 niveau nodig. Uit de PPS-V blijkt 95% van de kandidaten in 2016 op het 

moment van afname van de PPS-V onder het Nederlandse taalniveau A2/1F zit,  in het 1e kwartaal 2017 is dat 90%. Deze lage score 
is te verklaren, aangezien mensen nog aan het begin van hun inburgeringstraject zitten als zij de PPS-V maken. 

5  Bij het beeld dat we in dit hoofdstuk op basis van de PPS-V van de statushouders schetsen, kunnen we de groep 2015 er niet uitfilteren, mede omdat de gegevens worden 

aangeleverd door een extern bureau (NOA), dat de PPS-V heeft ontwikkeld en beheert. Bij de rapportage van de overige onderdelen is wel in gezoomed op de statushouders die 

vanaf 1 januari 2016 een uitkering hebben gekregen. 
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Aantal statushouders naar taalvaardigheid 

2016 * 2017-kwartaal 1 2016 * 2017-kwartaal 1

Onder A1/1F 495 233 73% 72%

A1/onder 1F 149 61 22% 19%

A2/1F 26 11 4% 3%

Hoger A2/1F 10 20 1% 6%

680 325 100% 100%

Bron: NOA rapportage PPS-V

Engels tekstbegrip
Het Engelse tekstbegrip wordt in beide jaren beter gescoord. We zien in 2016 dat 43% goed scoort op tekstbegrip. In het 1e 
kwartaal 2017 is dat 40%. Dit zegt overigens nog niets over de Engelse spreekvaardigheid zo blijkt tijdens de brede intake.

Aantal statushouders naar Engels tekstbegrip

2016 * 2017-kwartaal 1 2016 * 2017-kwartaal 1

Zeer beperkt 57 31 11% 12%

Beperkt 109 46 20% 18%

Redelijk 139 81 26% 31%

Goed 232 103 43% 39%

537 261 100% 100%

Leervermogen
Aantal statushouders naar leervermogen

2016 * 2017-kwartaal 1 2016 * 2017-kwartaal 1

Laag 301 143 36% 33%

Midden 430 228 51% 52%

Hoog 116 65 14% 15%

847 436 100% 100%

Opleidingsniveau
Bij het opleidingsniveau is een vergelijking gemaakt tussen de twee grootste groepen statushouders die in Den Haag zijn komen 
wonen, de Syriërs en de Eritreeërs. Zowel in 2016 als in het 1e kwartaal 2017 is er een aanmerkelijk verschil in het opleidingsni-
veau tussen deze groepen. Dit sluit ook aan bij het beeld dat in Eritrea het hoger en universitair onderwijs gesloten is.

Aantal statushouders naar opleidingsniveau

Zorgbehoefte
De PPS-V geeft een indicatie of er risicofactoren zijn waar bij de begeleiding rekening mee moet worden gehouden.  
Bij emotionele problemen staat bij 14% aangegeven ‘nader onderzoeken. In het 1e kwartaal 2017 wordt dit bij 22% aangegeven.
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7. Sluitende aanpak
Werk, (schakel)onderwijs of dagbesteding 
In de zoektocht naar werk is het zaak om zo vroeg mogelijk de arbeidskansen van statushouders in kaart te brengen. De PPSV en de 
brede intake helpen ons hierbij. 

Gegeven de achtergrondsituatie van de statushouders is het effectief om in de route naar werk specifieke dienstverlening aan te 
bieden, zodat mensen die een hoog arbeidspotentieel hebben zo snel mogelijk aan de slag kunnen in betaald werk. Om de 
krachten te bundelen werkt de gemeente (onder andere klantmanagers van het Werkgeversservicepunt, gespecialiseerd in de 
doelgroep) intensief samen met Vluchtelingenwerk, hulpverlenende instanties en werkgevers, die bereid zijn specifieke initiatie-
ven voor vluchtelingen te ontwikkelen. Statushouders in de leeftijdscategorie 18 tot en met 27 jaar zullen naar verwachting extra 
aandacht behoeven wat betreft taal en aansluiting op de arbeidsmarkt. 

Zij die nog niet in staat zijn tot betaald werk, worden in contact gebracht met voorzieningen op het gebied van participatie. Zo kan 
vrijwilligerswerk een goede dagbesteding zijn die het leren van de taal en integratie bevordert en waarmee tegelijkertijd de 
tegenprestatie voor de bijstandsuitkering wordt ingevuld. Net als voor andere Haagse burgers is voor statushouders de vrijwilli-
gersvacaturebank beschikbaar op www.denhaagdoet.nl en www.volunteerthehague.nl.  De ervaring leert echter dat de meeste 
vrijwilligersvacatures niet goed aansluiten bij mensen die de taal nog niet machtig zijn. Dit aspect vraagt daarom extra aandacht 
in de gesprekken met potentiële aanbieders van vrijwilligerswerk.

Op basis van de Haagse cijfers blijkt dat ongeveer 70% van de groep binnengekomen statushouders van 1.1.2016 tot 31.03.2017 
een uitkering krijgt en arbeidsplichtig is. Vanuit de Haagse aanpak spannen we ons in om deze groep naar werk, participatie of 
naar het schakelprogramma te begeleiden. 

De eerdere aanname op basis van de landelijke cijfers was dat6: 
•  10 % met beperkte inzet van voorzieningen direct aan het werk kan
•  30 % via een traject van het Werkgeverservicepunt aan het werk kan 
•  60 % (voorlopig) niet bemiddelbaar naar werk is 

Te vroeg voor conclusies

Op peildatum 31.3.2017 hebben 86 statushouders  - van de groep die na 1 januari 2015 in Den Haag zijn komen wonen en een 
uitkering kregen -  inmiddels een betaalde baan. Dit kan voltijds en deeltijds zijn. Het begin is er en we moeten constateren dat het 
de nodige inspanning van statushouder, werkgever en gemeente vraagt om de aansluiting tussen vraag en aanbod tot stand te 

brengen. 

Vanaf oktober 2016 – na vaststelling van de begroting – is overgegaan tot het daadwerkelijk inzetten van meer menskracht (fte) 
voor het regelen van de sluitende aanpak, om de grote groep nieuwkomers naar werk, onderwijs of participatie te begeleiden. 
Vanaf het derde kwartaal van 2016 is het schakelonderwijs programma van ROC Mondriaan opgestart en vanaf het vierde 

kwartaal van 2016 is gestart met het vormgeven van de eerste trajecten met werkgevers en vrijwilligersorganisaties. Het is dan 
ook te vroeg om conclusies te verbinden aan deze eerste cijfers.

6  De Haagse Aanpak Sociaal Domein, p 8

opleiding7 werk

in zorg

participatie
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Tijdens de brede intake wordt gekeken welke vervolgstap het beste aansluit: de schakelcursus van het ROC Mondriaan (<27 jaar), 
de route naar participatie of de route werk. Dit vraagt steeds om maatwerk.

In de periode januari 2016 tot en met 31 maart 2017 zijn 66 statushouders ‘neutraal’ uitgestroomd. Zij zijn meestal verhuisd naar 
een andere gemeente. Het aantal arbeidsplichtige statushouders dat in deze periode is ingestroomd en dus gemeentelijke begelei-
ding ontvangt bij een traject naar werk, opleiding of participatie, komt daarmee op 1.048 (ca 70% van de totaal instroom, N=1530).

7.1. Voortraject
764 statushouders zitten in het voortraject. De brede intake moet bijvoorbeeld nog plaatsvinden, ze wachten op het startmoment 
van een nieuwe schakelcursus, hebben psychische klachten die belemmerend werken op integratie, zijn op zoek naar een vrijwilli-
gersplek vinden etc. In deze groep zitten ook mensen die pas in het eerste kwartaal 2017 in Den Haag zijn komen wonen. 

We zien dat het vinden van vrijwilligerswerk net als het vinden van werk, maatwerk is en extra inzet vraagt. De statushouder past 
veelal niet op de aangeboden plek. De consulent moet in gesprek met aanbieders van werk en vrijwilligers werk om plekken te 
creëren waar de statushouders de taal beter leren spreken en vaardigheden kunnen ontwikkelen. De meeste statushouders zijn 
zelf al wel begonnen met een inburgeringscursus. 

7.2. Werk 
86 statushouders die eerst een uitkering hadden, hebben betaald werk gevonden. Dat kan fulltime of parttime zijn. Het kan zijn 
dat er meer statushouders van cohort 2016 en 2017 aan het werk zijn. Dit zijn mensen die nooit een beroep hebben gedaan op de 
participatie-uitkering omdat zij al vanaf het moment dat zij in Den Haag kwamen wonen werk hadden. Normaal gesproken 
hebben werkzoekenden die kansrijk worden ingeschat in het vinden van werk, maximaal 18 maanden om via de route werk 
daadwerkelijk een baan te vinden.

Door de groeiende interactie tussen werkgevers en gemeente ontstaat een sterker marktgerichte ontwikkeling voor wat betreft 
het koppelen van statushouders aan werk. Zo is de gemeente in gesprek met belanghebbende werkgevers uit onder andere de 
bouw, installatietechniek en de AGRO/Food sector. Er zijn ook werkgevers die zelf initiatieven ontplooien voor statushouders, zoals 

bijvoorbeeld Dutch Tulip.

Om statushouders en werkgevers met elkaar in contact te brengen, worden matchmaking events georganiseerd. In januari is zo’n 

event aan de Big Improvement Day (BID) gekoppeld. De statushouders werden voorafgaand aan het event getraind op het pitchen 
van hun opleiding, werkervaring en competenties en namen een geactualiseerd CV mee. Met aanwezige werkgevers is vooraf 
gesproken om passende vacatures in kaart te brengen en pre-matching te doen. Vanuit het contact tijdens de BID zijn vervolgaf-
spraken gemaakt met de bedrijven. Het werkgeversservicepunt biedt waar nodig begeleiding en nazorg. Van de 36 statushouders 
die deelnamen aan de bijeenkomst vonden er 11 betaald werk. In de Week van de Arbeid (medio mei) wordt een 2e matchmakings- 

event georganiseerd. Een 3e event staat gepland in het najaar.

NL Doet
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7.3. Participatie via een leerwerksetting
Op peildatum 31 maart 2017 zijn 43 statushouders bezig hun positie in de samenleving en/of op de arbeidsmarkt te versterken. 
Zij zijn bezig met vrijwilligerswerk, een leerwerksetting, een intensief taaltraject, participatie via de Haagse Welzijnsorganisaties 
of zitten op een proefplaatsing bij een werkgever. Consulenten van de gemeente monitoren hun ontwikkeling, zodat zij vervolg-
stappen kunnen maken naar werk. Daarnaast zijn deze statushouders bezig met inburgeren (veelal via particuliere bureaus) en 
met (taal)buddy’s. Statushouders die vanuit de route participatie vrijwilligerswerk doen, worden ook uitgenodigd voor matchma-
kingsbijeenkomsten.  

De gemeente ontwikkelt op verschillende manieren leerwerksettings om de doorstroom naar betaald werk te bevorderen. Dat 
gebeurt veelal in de vorm van pilots om te leren wat het beste werkt. Zo kunnen vanaf juni 30 Eritrese jongeren met een brugplek 
bij de Haeghegroep starten. Als extra voorziening is een Tigrinya sprekende werkbegeleider aangetrokken om de communicatie 
tussen de werkbegeleiders, de collega’s en de Eritreeërs goed te laten verlopen.

7.4. Opleiding/Onderwijs 
Regulier onderwijs is voor jongeren een voorliggende voorziening voor de uitkering. Iedereen die een reguliere (beroeps)opleiding 
wil volgen, kan hiervoor studiefinanciering van DUO krijgen. Statushouders worden echter vaak niet toegelaten tot het regulier 
onderwijs, vanwege hun beperkte Nederlands. Zij kunnen nog niet doorleren via het Nederlands onderwijssysteem voor de 
noodzakelijke diploma’s. Zonder een erkend diploma is de kans op betaald werk kleiner en de kans op langdurige afhankelijkheid 
van een uitkering groter. 

De gemeente heeft er daarom voor gekozen duurzaam te investeren in deze doelgroep. Statushouders tot 27 jaar wordt sinds 
september 2016 de mogelijkheid geboden om het zogenoemde ‘Schakelprogramma’ te volgen - in feite een voortraject naar 
onderwijs. Met dit unieke programma, ontwikkeld door het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool, worden statushouders tot 
27 jaar op het noodzakelijke taalniveau gebracht om in te kunnen stromen op MBO en soms zelfs HBO of WO niveau. Na het 
schakelprogramma kunnen zij dan alsnog overstappen naar het regulier (beroeps) onderwijs en studiefinanciering aanvragen.

Het schakelprogramma van het ROC Mondriaan en de Haagse Hogeschool is gericht op inburgering, taal en doorstroom naar het 
beroepsonderwijs. Dit programma is met horten en stoten op gang gekomen omdat de meeste jonge statushouders al een 
inburgeringtraject bij een andere taal-aanbieder volgden toen het programma najaar 2016 van start ging. De schakelcursus wordt 
grotendeels vanuit de DUO-middelen voor inburgering gefinancierd, via een lening die de statushouder zelf aangaat voor inburge-
ringles. Statushouders die elders al een inburgeringscontract hebben gesloten en deel willen nemen aan het schakelprogramma, 
moeten het eerdere contract ontbinden en overstappen naar het programma van ROC Mondriaan. 

Het heeft enige tijd geduurd voordat duidelijk was hoe eventuele eerder aangegane contracten konden worden ontbonden. Vanaf 

1 januari 2017 is de overstap naar een andere aanbieder landelijk vereenvoudigd. Inmiddels wijzen we de jongeren al tijdens de 
inregeldag op de mogelijkheid van het schakelprogramma. In het eerste kwartaal 2017 is het aantal deelnemers dan ook fors 

toegenomen. Statushouders kunnen instromen in het niveau laag, midden en hoog. Regionaal wordt op Haaglanden niveau, in 
het bijzonder met de gemeente Delft, samengewerkt om het schakelprogramma zo goed mogelijk door te ontwikkelen. 

De eerste schakelklas is gestart in oktober 2016, een deel van deze eerste groep zal in september verder gaan met het schakelpro-
gramma van de Haagse Hogeschool of met het regulier MBO-onderwijs. In de volgende rapportage komen we daarop terug. 

Aantal statushouders in schakelprogramma

Gestart in 2016
3e en 4e kwartaal

Gestart in 2017
1e kwartaal

Totaal

53 97 150
Bron: ROC-Mondriaan

Naast de jongeren in het schakelprogramma, zijn vijf jongeren uit de uitkering uitgestroomd met als reden instroom in regulier 
onderwijs. 
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Kinderen
Kinderen van statushouders in de basisschoolleeftijd kunnen gebruik maken van de nieuwkomers voorziening in Den Haag. In 
Den Haag zijn 20 basisscholen waar kinderen die nieuw in Nederland komen wonen, worden opgevangen in een nieuwkomers 
groep. In 2016 is het aantal nieuwkomers groepen van 29 uitgebreid naar 36 (7 nieuwe groepen) eind 2016. Dit komt overeen met 
een capaciteit van 540 kinderen. Deze capaciteit wordt ook gebruikt voor kinderen van alle nieuwkomers in Den Haag, dus 
bijvoorbeeld ook voor kinderen uit Oost-Europa. 

Instroom 
statushouders in 
nieuwkomersklassen 
basisonderwijs  
1e kwartaal 2017

Syrië 19

Eritrea 2

Overig 1

Opleiding/werk 21

Bron: OCW/Onderwijsbeleid

7.5. Zorg 
De dienstverlening op het gebied van zorg en welzijn is voor statushouders hetzelfde als voor alle inwoners van Den Haag (Jeugd-
zorg, WMO, GGD en OGGZ). In aanvulling daarop is extra ingezet op het vroegtijdig signaleren van stagnatie in de inburgering en 
een snelle toeleiding naar benodigde zorg of begeleiding door de oprichting van twee sociale wijkteams specifiek voor statushou-
ders. Daarnaast is er een team, gecoördineerd vanuit het Centrum Jeugd en Gezin, dat beoordeelt of - en zo ja, welke extra zorg 
nodig is voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die 18 jaar worden, het ‘casuïstiekoverleg amv’.

Alleengaande minderjarige vluchtelingen

Den Haag vangt relatief veel alleengaande minderjarige vluchtelingen (amv) op. Deze jongeren staan onder voogdij bij Nidos. Als 
een amv 18 jaar wordt moet deze in principe doorstromen van de Kleinschalige Woon Eenheid (kwe) naar een kamer of woning 
waar de jongere zelfstandig kan wonen. In het eerste kwartaal zijn de meeste amv die 18 jaar zijn geworden, doorgestroomd naar 
een zelfstandige woonruimte waaronder de huisvesting voor statushouders op de Jupiterkade en Koolwitjelaan (31 van de 52).

Aantal amv uitgestroomd uit kwe’s van Jeugdformaat naar soort woonruimte

2017- 1e kwartaal

Zelfstandig wonen 31

Ouders (deels in azc) 9

Begeleid wonen 6

Anders/ buiten den Haag 6

52

Bron: OCW

Voorbereiding op volwassenheid (17,5-18 jaar)
Vanaf het 18e jaar vervalt de voogdij van Nidos en daarmee ook de financiering door Nidos van de begeleiding van de amv door 
Jeugdformaat. De amv worden in de kwe voorbereid op zelfstandig wonen. In totaal zijn er vanaf 1 januari 2016 61 amv 18 jaar 

geworden. Als er aanvullende begeleiding nodig is, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. 

In de zomer 2016 is casuïstiekoverleg opgestart voor amv vanaf 17,5 jaar. Hiermee heeft de gemeente zicht op de zorgvraag van 
amv op moment dat zij 18e worden en onder gemeentelijke verantwoordelijkheid gaan vallen. In het casuïstiekoverleg maakt een 
integraal team van professionals een persoonlijk plan van aanpak voor die amv, die extra zorg of begeleiding nodig hebben bij de 

overgang naar zelfstandigheid. Dit kan via inzet van verlengde jeugdhulp of begeleiding vanuit de WMO.
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Aantal amv in kwe ouder dan 17,5 jaar, besproken in casuïstiekoverleg

In 2016  In 1e kwartaal

Waarvan besproken in 
casuistiekoverleg

45 13

In 2016 werden alle amv die in een kwe woonden, besproken in dit casuïstiekoverleg. Vanaf 2017 worden alleen de amv besproken 
waarvan Jeugdformaat en Nidos aangeven dat er mogelijk extra zorg/begeleiding nodig is na hun 18e.  Sinds de zomer 2016 tot 
en met 31 maart 2017 zijn 58 amv besproken. In het eerste kwartaal zijn de meeste amv 18 jaar geworden. Een deel van hen is 
blijven wonen in de kwe met begeleiding van Jeugdformaat. 

Alle amv krijgen begeleiding van vluchtelingenwerk op moment dat zij zelfstandig gaan wonen7. Daarnaast is voor alle amv een 
(beperkte) vorm van nazorg beschikbaar door Jeugdformaat (1 uur per twee weken). Een deel van de amv krijgt, op indicatie van 
het casuïstiekoverleg, intensieve begeleiding van het JIT bij zelfstandig wonen.

Aantal amv waar extra zorg/begeleiding is ingezet in 1e kwartaal 2017

aantal

Verlengde jeugdhulp* 26

JIT 12

WMO 0

Anders 0

38

* waaronder allen die na hun 18e nog in KWE verbleven 

Overige zorg
Veel statushouders zijn als vluchteling afkomstig uit oorlogs- en conflictgebieden. Zij kunnen met (levens)bedreigende situaties 
zijn geconfronteerd en ook de vluchtgeschiedenis zelf is veelal een ingrijpende ervaring geweest. Dat maakt dat vluchtelingen 
kwetsbaar zijn en meer dan gemiddeld het risico lopen te kampen met psychotrauma’s, depressie en angst en problemen hebben 
met het verwerken van verlieservaringen en rouw. Toch hebben velen voldoende veerkracht om zichzelf te redden, zonder dat de 
inzet van gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg nodig is. Wel is goede ondersteuning van belang om ontwikkeling van  
(latere) klachten te voorkomen. Door vluchtelingenwerk wordt er daarom een meerdaagse workshop over gezondheid in Neder-
land aangeboden om statushouders wegwijs te maken in het Nederlandse zorgstelsel. 

Om vroegtijdig en proactief zorg in te kunnen zetten voor statushouders wiens participatie en/of integratie stilvalt zijn er in Den 
Haag twee sociale teams statushouders ingericht. De inzet van deze teams richt zich vooral op statushouders die wonen op de 
grote groepslocaties. De leefgebieden waar met name hulp op wordt geboden zijn: lichamelijke en geestelijke gezondheid, wonen, 
financiën en participatie en integratie .

De sociale teams statushouders worden regelmatig gevraagd om advisering in casuïstiek door verschillende partners zoals 
Vluchtelingenwerk, Veilig Thuis en stichting Perspectief en Wende.
Voor een goed functioneren hebben de teams een groot netwerk met verschillende partners in de stad zoals politie, woningbouw 
verengingen, welzijn, het COC en huisartsen. 

Aantal casussen  in behandeling geweest bij sociaal team 1e kwartaal 2017

Afgesloten 1e kwartaal Aantal 31-3-2017

Overig 6* 51

Bron: OCW    *in de volgende monitor komt ook de doorlooptijd van de afgesloten casussen en het aantal nieuw ingebrachte casussen .

In elke casus wordt een analyse gemaakt waar in alle leefgebieden worden meegenomen. Naar aanleiding van de analyse wordt 
samen met de klant een plan van aanpak gemaakt. Met betrekking tot hulp kun je denken aan toeleiding naar psychische hulp, bij 

Ipsy. Het zoeken naar passende dagbesteding. Voor sommige personen wordt urgentie aangevraagd voor een passende woning. 

7  De rijksbijdrage voor de maatschappelijke begeleiding voor deze amv doelgroep stopt per 1 juli 2017
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Interview 2 Sociale teams statushouders: “Wie stress of angst heeft, kan niet integreren”

Sinds 2015 kent Den Haag sociale wijkzorgteams: multidisciplinaire teams van zorgprofessionals die mensen met complexe 
problemen snel helpen. Deze aanpak werkt goed en is daarom ook beschikbaar voor de groep statushouders in Den Haag. 
Lineke Berkhout en Nieke Mimica coördineren sinds enkele maanden de twee speciale sociale teams die de nieuwe Hagenaars 
bijstaan wanneer zij vastlopen. “Maar liever grijpen we al eerder in.”

Sociaal Team Statushouders
De samenstelling en werkwijze van de sociale teams voor statushouders is vergelijkbaar met die van de sociale wijkzorgteams. 
Verschillende specialismen zijn vertegenwoordigd: een psycholoog, een wijkverpleegkundige, het Jeugd Interventie Team,  
stichting MEE ,  een sociaal casemanager, een consulent WMO van de gemeente,  Vluchtelingenwerk en woonbegeleiders van 
de statushouders met onzelfstandige woonruimte. 

“Wanneer ik signalen krijg dat het niet goed gaat met een Haagse statushouder (bijvoorbeeld via de meldcode, de huismeester 
of woonbegeleiding, red.), geef ik een van de teamleden de rol van casusregisseur”, legt Lineke uit. “Deze gaat met een collega 
op huisbezoek en brengt de problemen in kaart. Vervolgens maakt hij of zij een plan en stuurt dit rond aan alle teamleden. 
Iedereen kan dan vragen stellen en aanvullingen doen, zodat we in ons wekelijkse overleg goed voorbereid de aanpak 
bespreken”.  

Verschillen
Er is verschil tussen de groep statushouders en de ‘reguliere’ Hagenaars met multiproblematiek.  “Normaal liggen aan 
problematische situaties vaak interne, psychosociale oorzaken ten grondslag”, legt Nieke uit. “Maar bij statushouders zien we 
veel vaker dat externe factoren de boosdoener zijn. Dat gaat vaak om iets heel praktisch: iemand die graag wil studeren maar 
geen geld heeft om de trein naar Leiden te betalen bijvoorbeeld. Of een vrouw met een kamer Den Haag, wiens partner een 
kamer in Hoorn toegewezen heeft gekregen. “.    
Lineke moet lachen als ze terugdenkt aan een bezoek van twee teamleden aan twee Pakistaanse vrouwen. Een van de 
hulpverleners verstond Arabisch, en hoorde de twee vrouwen zeggen: ”Deze mensen zijn door God gezonden!”  Lieneke: “Het is 
voor alle betrokken partijen pionieren.  Gelukkig weten we elkaar steeds beter en sneller te vinden. En we zijn dolblij met zo veel 
Hagenaars die hun nieuwe buren helpen!”      

Nieke en Lineke zijn duidelijk enthousiast over hun baan en over hun teamleden.  Sommige hulpverleners hebben zelf een 
achtergrond als immigrant en weten uit eigen ervaring hoe lastig het kan zijn om je weg te vinden in een vreemd land. “Maar 
behalve betrokken professionals , hebben we ook ruimte en mandaat nodig. Wij kunnen meestal niet wachten op beleid, maar 
we doen wat op dat moment het juiste is.” Over de vraag wat de succesfactor is voor een goede integratie van de statushouders, 

hoeven ze niet lang na te denken.  “De basis moet op orde zijn: een veilige woonplek en een gezonde financiële situatie. Want 
wie stress of angst heeft, kan niet integreren.“ 
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8. Haagse samenleving:  
de praktijk

Een stand van zaken op de locaties 

Van Swindenstraat

Op de locatie Van Swindenstraat wonen nu een aantal maanden statushou-
ders.  Op deze locatie is de eerste inzamelingsactie voor meubels georgani-
seerd. Het speelplein voor de voormalige school is in samenwerking met de 
buurt opgeknapt. De locatie is dermate op orde dat door de deelnemers is 
besloten het locatieoverleg en omgevingsoverleg een slapend bestaand te 
geven. 

Scheveningseweg

Dit is de eerste groepshuisvestingslocaties die geopend is. De appartementen in het hoofdgebouw zijn inmiddels ook opgeleverd. 
De eerste maanden zijn de 10 onzelfstandig wonende personen begeleid in het leren samenwonen in het paviljoen. Omdat de 
bewoners nu een goede manier van samenleven hebben gevonden is de begeleiding inmiddels gestopt. De binnentuinen bij de 
paviljoens zijn opgeknapt en in de zijtuin is in samenwerking met buurtbewoners een begin gemaakt met de moestuin. Na 
overleg met de buren zijn er scherpere afspraken gemaakt over het plaatsen van afval en het afsluiten van enkele opslaghokken op 
het terrein om rommel en vervuiling tegen te gaan. 

Pompstationsweg

Op deze locatie zijn twee appartementen en een aantal onzelfstandige wooneenheden. In de  onzelfstandige wooneenheden 
wonen alleen vrouwen. In het omgevingsoverleg wordt er met de buren gesproken over het recht van overpad van een stuk grond 
in relatie tot looproutes en een nieuw pad naar de weg. Op deze locatie is naast de huismeester ook  woonbegeleiding actief. De 
vrijwilligers uit de buurt worden hier versterkt door de vrijwilligers van de stichting Grenzeloos verbinden die bestaat uit mede-
werkers van het ministerie van Buitenlandse zaken 

Waalsdorperweg

De inhuizing op de Waalsdorperweg is succesvol verlopen. Er is zeer grote betrokkenheid vanuit de buurt bij het wel en wee van de 
bewoners. Burgemeester Krikke heeft tijdens haar werkbezoek aan het stadsdeel Haagse Hout een bezoek gebracht aan de 
bewoners en vrijwilligers op deze locatie. 

Koolwitjelaan / Deelplan 20

Op deelplan 20 zijn 120 statushouders gehuisvest in onzelfstandige wooneenheden. Er is op deze locatie naast de huismeester 
woonbegeleiding actief om de bewoners te begeleiden in het samenleven in één  huis.  Vanuit de plaatselijke kerk zijn er veel 
vrijwilligers actief op deze locatie. Er worden vanuit de buurt diverse activiteiten georganiseerd.  Leuk om te vermelden is dat het 
buurtpreventieteam wordt versterkt door de deelname van een statushouder van de Koolwitjelaan. 

Jupiterkade

Op de Jupiterkade zijn 120 statushouders gehuisvest in onzelfstandige wooneenheden.  Er is op deze locatie naast de huismeester 
woonbegeleiding actief om de bewoners te begeleiden in het samenleven in één  huis.  Er is besloten om het aantal statushouders 

op de locatie terug te brengen naar 60. Bij de locatie wordt i.s.m. het naastgelegen Reakt en Vluchtelingewerk huiswerkbegelei-
ding opgestart. Voor het werven van maatjes worden extra acties opgezet waaronder een mogelijke samenwerking met de Haagse 
Hoge School.  Daarnaast worden er enkele korte termijn maatregelen genomen zoals het plaatsen van extra koelkasten; het 
plaatsen van een mededelingenbord en het leveren van betere brievenbussen. 
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Randveen

Het betreft een kleine locatie met enkele appartementen. De locatie is dermate op orde dat door de deelnemers is besloten het 
locatieoverleg en omgevingsoverleg een slapend bestaand te geven. 

INTEVIEW 3  Filmon uit Eritrea: eerst Nederlands leren, dan advocaat worden

Filmon (17 jaar) heeft in twee azc’s gewoond en is nu anderhalf jaar in Den Haag. Hij komt uit Eritrea, maar daar kon hij niet 
blijven om veiligheidsredenen. Filmon is christen en draagt een kruisje om zijn hals. Het regime onderdrukt de bevolking en 
dwingt tot een ongelimiteerde dienstplicht.” Het vergaat Filmon goed in Den Haag. ‘Ik ga hier naar school, naar de ISK 
(Internationale Schakelklas). Ik leer Nederlands.’ Eerst moet ik klaar zijn met school (NT2 is nodig om in te burgeren), daarna wil 
ik verder leren. Ik wil advocaat worden. Ik vind het leuk om mensen te helpen.’ Die droom had Filmon nog niet in Eritrea; de wens 
advocaat te worden is er pas sinds hij hier is.

Filmon mist zijn familie. ‘Het contact is moeilijk: een telefoontje kost 20 euro.’

Filmon woont met vijf jongens uit Eritrea in een Kleinschalige Woon Eenheid (KWE). Er wonen vijf amv van 16 en 17 jaar die door 
Jeugdformaat worden begeleid bij het regelen van praktische zaken zoals inschrijven bij een tandarts, school en sportvereniging. 
Zij worden ook voorbereid op zelfstandig wonen, door te leren koken, schoonmaken, financiën en administratieve zaken zoals 
brieven lezen. Zodra ze 18 worden, zijn zij zelfstandig en in staat zelf eten te maken, op tijd op te staan en naar afspraken te 
gaan. en mogen zij een eigen woonruimte  betrekken. Als er extra hulp nodig is kan de gemeente – net als voor elke Hagenaar 
van 18 jaar – een rol spelen.

Filmon vindt het nog moeilijk contact te krijgen met de Haagse bevolking, vooral door de taalbarrière. Hij heeft leuke buren met 

aardige kinderen. Naast zijn studie voetbalt Filmon graag op het Ketelveld in Laak.
Filmon en zijn huisgenoten koken bij toerbeurt. ‘Eritrees, maar ook Nederlands. We koken drie maaltijden per dag.’ Een 

schoonmaakrooster maken werkte niet goed in dit huis. Mohammed: ‘Nu zorgen ze er gewoon zelf voor. Filmon is een 
zelfstandige jongen, hij haalt goede cijfers op school.’ Ook heeft hij in de zomer een bijbaantje gehad in een Scheveningse 

strandtent, in de spoelkeuken.

Dat het zo goed gaat met Filmon is geen vanzelfsprekendheid. Veel staat of valt met de begeleiding. 

Jeugdformaat is niet de enige betrokken instantie. Filmon heeft ook een voogd, Jolanda, via Stichting Nidos. Zij komt wekelijks 
kijken hoe het gaat. Jolanda is wettelijk verantwoordelijk voor Filmon en kan bijvoorbeeld als gemachtigde optreden wanneer er 
een bankrekening moet worden geopend.

Als hij 18 wordt, wil Filmon op zichzelf wonen. ‘Klein of groot, dat maakt me niet uit. Maar ik wil heel graag dan alleen wonen.’ 

Hij blijft het liefst in Den Haag. ‘Hier kan ik werken en in contact blijven met de mensen die ik ken.’
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9.  Relevante ontwikkelingen / trends en 
vooruitblik

Een monitor blikt vooral terug. In dit geval op de periode 2016 tot en met het eerste kwartaal 2017. 
Tegelijk moeten we ook vooruit kijken. Anticiperen op wat komen gaat en waar mogelijk lering trekken uit 
de inmiddels opgedane ervaringen. Daarom sluiten we deze monitor af met een vooruitblik op de meest 
relevante ontwikkelingen voor het komend jaar. Er staat immers nog veel te gebeuren in 2017. 

1. Leren en doen
Ervaring met de Haagse aanpak tot nu toe laat zien dat er door de gemeente met betrokken partners zeer hard gewerkt is aan de 
opgave om statushouders op te nemen in Den Haag en tegelijkertijd te werken aan interventies die bijdragen aan snelle integratie 
en participatie. De toestroom van 2015 en 2016 heeft geleid tot een grote druk op het snel huisvesten van statushouders. Belang-
rijk uitgangspunt dat we hierbij hanteren is dat we niet alleen zorgen voor onderdak, maar ook voor begeleiding, school (voor de 
kinderen), dagbesteding, taal, hulp bij psychische en maatschappelijke problemen en welzijn. Hiermee wordt langdurige afhanke-
lijkheid van de bijstand, inactiviteit en maatschappelijke overlast door gebrekkige integratie  voorkomen. Investeringen dus die ten 
goede komen aan de statushouders, maar ook aan de overige Haagse inwoners. 

De Haagse aanpak statushouders draait inmiddels op volle toeren. Er is veel bereikt in korte tijd en evenzoveel geleerd. En een 
brede aanpak als deze komt ook ‘al doende’ lerend tot stand. De ervaringen tot nu tot leiden werkende weg tot een aantal bijstel-
lingen in de Haagse aanpak. 
• De grootste groep statushouders die in Den Haag komen wonen zijn tussen 18 en 27 jaar. Ondanks het unieke en goed passende 

aanbod van het onderwijs schakelprogramma van het ROC Mondriaan, zijn (te) veel van deze jonge statushouders nog niet op 
school of aan het werk. Om te voorkomen dat deze grote groep straks langdurig afhankelijk wordt van een uitkering, wil de 
gemeente komende jaren extra investeren in deze jongeren, met specifieke aandacht voor taal en aansluiting op de arbeids-
markt. Deze ambitie is rechtstreeks verbonden aan de ambities van het College ten aanzien van de bredere aanpak jeugdwerke-
loosheid. Daarom willen we nog meer inzetten op persoonsgerichte begeleiding naar werk en opleiding (maatwerk) om de kans 
op een geslaagde integratie verder te verhogen. De mogelijkheid om werk te maken van deze benodigde beleidsintensivering, is 
echter mede afhankelijk van het straks beschikbare budget voor de Haagse Aanpak statushouders.

• Belangrijk is dat in een zo vroeg mogelijk stadium informatie over de achtergrond en capaciteiten van aan Den Haag gekoppelde 

statushouders wordt verzameld. En tegelijk zo vroeg mogelijk starten met het wegwijs maken van deze statushouders in Den 
Haag en hen te wijzen op de lokale rechten en plichten. Dit zou idealiter al starten vanaf moment dat zij in het azc zitten. De 

gemeente is hierover momenteel in gesprek met het azc in Rijswijk.
• De woonkwaliteit is van invloed op de leefbaarheid. Met name bij (on)zelfstandige groepslocaties zien we dat samenwonen met 

onbekenden met verschillende achtergronden van invloed is op de rust die ook nodig is om een goede start te maken. Bij het 
ontwikkelen van nieuwe locaties zetten we zo veel mogelijk in op zelfstandige wooneenheden. En waar dat niet kan, zorgen we 
dat nieuwe onzelfstandige locaties gaan voldoen aan een zogenaamde Haagse norm voor (sociale) kwaliteit. Dit zijn extra 
kwaliteits eisen bovenop het bouwbesluit. Deze eisen hebben o.a. betrekking op geluidsisolatie, het aantal mensen dat gemeen-
schappelijke voorzieningen deelt en de mogelijkheden om te studeren. De ervaring leert dat groepslocaties continu extra 

aandacht behoeven op het gebied van sociaal beheer en leefbaarheid.

We werken deze nieuwe aanpak verder uit. Indien dit aanvullende middelen vraagt buiten de reguliere begroting wordt dit 

bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. We komen hier op terug in de volgende voortgangsrapportage.”

2. Aanpak statushouders, sturen op integraliteit
De monitor beschrijft de voortgang van zowel de fysieke als de sociale aanpak tot nu toe. Deze eerste integrale opzet is en een 
belangrijke stap om het college en de gemeenteraad meer inzicht te geven in de samenhang van de opgaven van het dossier 
statushouders. De integrale opzet van de monitor geeft een overzicht van bestaande vraagstukken en biedt kansen voor het samen 
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verder verbeteren van de huidige aanpak. We maken daarom ook een update op de huidige Haagse aanpak, vanuit een integraal 
perspectief. Hierover zullen wij de gemeenteraad bij de voortgangsrapportage in oktober nader informeren.

3. Haagse samenleving
Het doel is dat statushouders meedoen én verbonden zijn met de Haagse samenleving, aansluitende op brede collegedoelstellin-
gen:  iedereen aan het werk (of op school). Het blijkt dat er veel bewoners en ondernemers zich willen inzetten voor de Statushou-
ders en dat ook al in ruime mate doen.  Het College wil graag nog meer gebruik maken van de kracht van de Haagse samenleving, 
zoals bijvoorbeeld ondernemers. Om echt werk te kunnen maken van deze beoogde beleidsintensivering, zijn we mede afhankelijk 
van het uiteindelijk beschikbare budget voor de Haagse Aanpak statushouders.

4. Monitor 
Deze monitor is een nulmeting om resultaat en effect van onze inspanningen in het programma statushouders te kunnen meten. 
De monitor is een belangrijk sturingsinstrument waarmee wordt beoogd om meer samenhang te brengen in de terugkoppeling 
van resultaten in relatie tot de huisvesting en participatie van statushouders in Den Haag. De koppeling tussen resultaten 
(output) en doelen (outcome) wordt komende jaren verder ontwikkeld. 

5. Beleidsuitgangspunten huisvesting
De afgelopen twee jaar stonden in het teken van de hoge druk die de verhoogde taakstelling op de Haagse woningmarkt heeft 
gelegd. Nu een aantal projecten inmiddels zijn opgeleverd of lopen, is er meer rust voor het proces en behoefte aan een beleidslijn 
voor de komende jaren. Er wordt momenteel een integrale beleidslijn geschreven, waarin specifiek wordt ingegaan op de gemeen-
telijke uitgangspunten en kwaliteitseisen bij huisvesting van statushouders in de toekomst. Deze beleidslijn is naar verwachting 
deze zomer gereed en zal worden toegelicht in de volgende voortgangsrapportage.
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