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College van burgemeester en wethouders 
Gemeente Dronten 
Postbus 100 
8250 AC  DRONTEN 
 
 
 
Onderwerp:    Ongevraagd advies statushouders 
Datum:   27 oktober 2022 
Uw kenmerk:    - 
Ons kenmerk: 2210lf01 
 
 
Geacht college, 
 
 
De ASD bereiken signalen rondom de statushouders in onze gemeente die ons 
inziens de aandacht vragen. 
Wij vernemen meermaals dat het besteden van de inrichtingskosten stuit op 
problemen. Daarin spelen een aantal zaken een rol: schroom of schaamte om zaken 
te vragen, onbekendheid met tariefstelling van producten, onbekendheid met waar 
men welke producten kan kopen, onbekendheid met het lokale aanbod, taalbarrières 
en verschillen in mentaliteit vanwege de cultuur waarin men is opgegroeid. 
We hebben het sterke vermoeden dat hier vaak misbruik van wordt gemaakt door 
mensen/organisaties die te kwader trouw statushouders aanbieden hen daarin te 
begeleiden, met als gevolg dat het inrichtingsbudget al snel op gaat aan te dure of 
onnodige producten. Om dat aanbod af te slaan is voor statushouders erg lastig, als 
was het alleen maar vanuit hun culturele achtergrond. De consequentie is dat 
statushouders alsnog hulp moeten vragen bij maatschappelijke organisaties om 
noodzakelijke spullen als bijvoorbeeld een bed te kunnen krijgen. Wij vragen u om 
hier alert op te zijn en om statushouders daarin goed te begeleiden. 
Tegelijkertijd constateren we dat de contactmomenten met de gemeente en/of 
begeleiders van de klankbordgroep minimaal zijn. Men mag niet van een 
statushouder verwachten dat hij/zij altijd actief contact opneemt als er vragen of 
problemen zijn, juist het verschil in achtergrond en overtuiging, maar mogelijk ook 
trauma’s staan dit in de weg. De overgang van een veelal autoritair systeem waar 
statushouders uit komen heeft een meer afwachtende en vragende houding tot 
gevolg. Het opbouwen van een vertrouwensband zal de statushouder helpen om te 
leren vragen te stellen, maar dat vraagt tijd en geduld van begeleiders. Waar eerder 
vluchtelingenwerk hierin van betekenis was (tot en met december 2022) heeft de 
gemeente in de nieuwe regels rondom inburgering deze rol toebedeeld gekregen.  
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Wij adviseren om de statushouder op regelmatige basis pro-actief te benaderen en te 
informeren en daarbij in te zetten op bekendheid met en in de directe omgeving. Het 
kan een positieve wisselwerking hebben als (buurt)bewoners, ondernemers en 
statushouders elkaar vaker tegenkomen en elkaar daardoor leren kennen.  
De momenten van inburgering zijn veelal verdeeld over dagdelen in de week. Dat 
kan een belemmering vormen voor de continuïteit van andere activiteiten of 
werkzaamheden. We horen signalen dat de groep statushouders die werkt, veelal 
werken met andere statushouders en dat dit tot gevolg heeft dat men daar weinig of 
geen Nederlands leert. Het zou voor de inburgering bevorderlijk zijn als 
statushouders zoveel als mogelijk in contact komen met Nederlands sprekende 
collega’s. Dat kan op het werk, maar dat kan ook in de rol van vrijwilliger. 
Een goede begeleiding, maar ook duidelijkheid over verwachtingen over een weer, 
waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van talenten, kan op de lange termijn positief 
uitwerken. Wij denken graag met u mee of hier nog stappen in te maken zijn.  
 
  
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van de ASD Dronten, 
 
 
 
 
 
Lia Flipse, ambtelijk secretaris ASD Dronten 
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