Werken loont

Wie blijft, doet mee

Irakezen maar inmiddels toegankelijk voor alle
nationaliteiten - vormt een mooie aanvulling op onze
samenwerking met Vluchtelingenwerk,” vervolgt Ralf.
“Vluchtelingenwerk helpt de statushouders het eerste half
jaar met het regelen van primaire zaken zoals het inschrijven
bij een huisarts en de aanmelding bij scholen. Door de
samenwerking met het SICMP hebben we op een mooie
manier een brug kunnen slaan.”

Het vluchtelingenvraagstuk raakt iedereen. De komst van grote aantallen
vluchtelingen leidt tot vragen, meningen en emoties. Hoe gaan we met elkaar
samenleven? Maar ook, hoe zorgen we ervoor dat mensen gehuisvest worden, zo snel
mogelijk, inburgeren, integreren en werk kunnen vinden? Een flinke opgave die in de
ISD Kompas-gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal stevig wordt opgepakt.
Het vluchtelingenvraagstuk heeft vele aspecten en gezichten, dat maakt
samenwerking essentieel. Niet alleen vandaag maar zeker ook in de toekomst.

“Want elk half jaar krijgen alle Nederlandse gemeenten
van het Rijk de taakstelling om een aantal aan hen
toegewezen statushouders te huisvesten,” legt Marloes
van Gerwen, Beleids- en Kwaliteitsmedewerker van ISD
Kompas uit. “Dit alleen al is een grote uitdaging voor
gemeenten maar het stopt niet na de huisvesting.
Gehuisveste statushouders moeten immers ook nog een
inburgerings- en re-integratietraject doorlopen. Dat
traject bestaat uit vele schakels. ISD Kompas organiseert
met verschillende partners de begeleiding rondom de
huisvesting, de hierop volgende maatschappelijke
ondersteuning, participatie en re-integratie van de
statushouders.”

Wie blijft, doet mee

Om dit zo optimaal mogelijk uit te voeren, startte ISD
Kompas het project ‘Participatie Statushouders’.
Doelstelling is om het proces samen met de verschillende
partners te stroomlijnen en effectiever in te richten. “Het
is belangrijk dat iedereen elkaar vindt en van elkaar weet
wie, waarvoor, op welk moment verantwoordelijk is,”
vervolgt Marloes. “Zo kun je veel sneller en doelgerichter
opereren. Wij stimuleren en intensiveren daarom heel
nadrukkelijk de samenwerking met alle betrokken
partners (zoals de gemeenten, woningstichtingen,

Vluchtelingenwerk, Maatschappelijk Werk en de
Kredietbank). Hierdoor worden nu al continu nieuwe
initiatieven ontwikkeld en projecten opgestart.”
“Denk hierbij aan lokale projecten zoals een project bij
voetbalclub Minor in Nuth, de Taalclub in Voerendaal,
maar ook aan projecten die zijn opgezet in samenwerking
met verenigingen en werkgevers, zoals het VDL-project,”
legt Ralf Braeken, Participatiecoach bij ISD Kompas, uit.
“Uit gesprekken met VDL Nedcar bleek dat de
statushouders die deelnamen aan hun
sollicitatieprocedure nogal wat problemen hadden met
het lezen van de veiligheidsinstructies. Samen met het
Arcus College hebben we toen een cursus opgezet,
specifiek gericht op het vergroten van de taalvaardigheid.
Zo bied je hulp op maat. Er gebeurt op dit gebied dus al
heel veel,” concludeert hij. “Wij organiseren tal van
cursussen, workshops en bijeenkomsten en zoeken
continu naar mogelijkheden en kansen.”
”Zo hebben we dit jaar ook een voorlichtingsbijeenkomst
georganiseerd in samenwerking met de Stichting Iraakse
Cultuur en Maatschappij Parkstad (SICMP). Deze stichting
- oorspronkelijk gericht op het ondersteunen van

ISD Kompas organiseert daarnaast verschillende
bijeenkomsten om statushouders specifiek te informeren
over het basisonderwijs, volwasseneneducatie, rechten en
plichten van de Participatiewet en inburgering. “Ook hebben
we samen met het Arcus College een studieprogramma
samengesteld,” voegt Ralf toe. “Gedurende veertig weken
volgen de statushouders hier een dagdeel per week les en
werken ze een dagdeel in de week als vrijwilliger. Zo wordt de
lesstof meteen aan de praktijk gekoppeld. Aan bod komen
onder andere de arbeidscultuur, de Arbeidswet en de
vereiste werknemersvaardigheden. Gedurende de laatste
tien weken wordt specifiek aandacht besteed aan de
sollicitatievaardigheden. Met hulp van ISD Kompas leren ze
hoe ze een sollicitatiebrief en CV moeten maken en hoe ze
hun kwaliteiten kunnen presenteren en verbeteren.

Ook kijken we al naar een mogelijke match met potentiële
werkgevers en leggen we contacten.”
ISD Kompas is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering
van de zogenoemde participatieverklaring. Deze verklaring,
die deel gaat uitmaken van de verplichte inburgering, is
bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en
plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse
samenleving. Alle statushouders die vanaf 1 januari 2016 in
Nederland gehuisvest zijn, volgen in het kader hiervan een
aantal workshops en ondertekenen ter afsluiting de
participatieverklaring. ISD Kompas gaat deze workshops
organiseren voor de gemeenten Nuth, Simpelveld en
Voerendaal. “Met al deze initiatieven geven wij samen
adequaat antwoord op de uitdaging waar we allemaal voor
staan,” besluit Marloes. “Statushouders moeten zo snel
mogelijk meedoen in onze samenleving. Het leren van de
Nederlandse taal en kernwaarden en het vinden van werk
zijn hierbij cruciaal. Daarom worden zij direct gescreend op
hun werk- en taalniveau en krijgen zij eerder en meer
taalonderwijs. Wij zetten stevig in op re-integratie en
participatie want wie blijft, doet mee.”

www.isd-kompas.nl

Wat zijn asielzoekers, vluchtelingen en statushouders? Hoe ziet een asielprocedure eruit en hoe gaat dit in zijn werk?
Ter verduidelijking hieronder een korte uitleg. Met de term vluchtelingen worden doorgaans zowel asielzoekers als
statushouders aangeduid. Asielzoekers roepen bescherming van een ander land in. Zij vragen in dat land asiel aan
vanwege de (persoonlijke) situatie in het land van herkomst. Een asielzoeker komt in aanmerking voor een
verblijfsvergunning als hij in zijn land te vrezen heeft voor vervolging of een onmenselijke behandeling. Asielzoekers
melden zich bij de Vreemdelingenpolitie (AVIM) voor het vaststellen van de identiteit, het indienen van de
asielaanvraag en een zogenoemd aanmeldgehoor dat wordt afgenomen door de Immigratie- en Naturalisatiedienst
(IND). Vervolgens regelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) onderdak en plant de IND de asielprocedure
in. Na het doorlopen van deze algemene asielprocedure hoort de asielzoeker van de IND of hij/zij in aanmerking
komt voor een (tijdelijke) verblijfsvergunning. Asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben, noemen we
statushouders. Statushouders krijgen een tijdelijke vergunning van vijf jaar en zijn gebonden aan diverse plichten
wat betreft huisvesting, inburgering en participatie. Sinds de Wet Inburgering van 2013 zijn inburgeringsplichtigen
zelf verantwoordelijk voor de inburgering en de kosten daarvan. Ook overige kosten zoals het inrichten van een
woning is voor eigen rekening. Ter ondersteuning kan gebruikt worden gemaakt van een lening: het zogenoemde
inrichtingskrediet. Statushouders die hier gebruik van maken, starten meteen met aflossen.

ISD Kompas, aangenaam!
Inwoners van de gemeenten Nuth, Simpelveld en Voerendaal die (tijdelijk) geen inkomen hebben, kunnen
terecht bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas. ISD Kompas koppelt mensen en hun talenten
aan regionale werkgevers. We kennen werkgevers en ontzorgen ze. En we ondersteunen werkzoekenden bij
het zoeken naar hun talenten en het nemen van hun verantwoordelijkheid op de route naar werk. Betaald
werk als het kan, vrijwillig als dat (nog) niet lukt. Want voor een uitkering mag gerust een tegenprestatie
worden verwacht. ISD Kompas is een van de partners van Werkgeversservicepunt Parkstad.

