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Vluchtelingenwerk 
 
Maatschappelijke begeleiding 
 

‘van Houten&co’ begeleidt statushouders die in de 

gemeente Houten wonen met als doel dat zij zelfredzaam 

deel kunnen nemen aan de Houtense samenleving. De 

begeleiding is vooral gericht op praktische ondersteuning 

rondom wonen, financiën en de weg vinden in de onze 

samenleving. 

Statushouders in Houten worden op maat ondersteund 

waarbij een realistisch toekomstbeeld voor ogen staat. 

Nieuwkomers krijgen voor een periode van minimaal 1,5 

jaar begeleiding. De ondersteuning en begeleiding wordt 

grotendeels uitgevoerd door deskundige vrijwilligers, 

onder begeleiding van 2 beroepskrachten. 

De maatschappelijk begeleiders hebben deelgenomen aan 

een scholing bij ‘van Houten&co’ en aan een verdiepende 

regionale scholing, georganiseerd door 10 

vluchtelingenwerkgroepen in de provincie Utrecht. 

Daarnaast hebben de beroepskrachten veel ondersteuning 

geboden door middel van regelmatig teamoverleg en 

frequente individuele begeleidingsgesprekken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van het traject van 
Maatschappelijke begeleiding  
 

De Maatschappelijke begeleiding bestaat in Houten uit de 

verplichte onderdelen  

 praktische hulp  

 hulp bij start inburgering, 

 stimuleren van participatie en integratie   

 

 
Participatie 
 

In de periode 2016 tot en met 2018 is het deelplan 

participatie en werk ‘Blijven is meedoen in Houten’ 

uitgevoerd. Het doel van deze aanpak was het stimuleren 

van participatie en integratie bij nieuwkomers. Over de 

uitkomsten van dit poject is het boek ‘Nieuw talent in 

Houten’ verschenen. Het boek is geschreven door de 

participatiecoach die aan dit project verbonden was.  

 

Participeren is pas goed mogelijk als de statushouders de 

Nederlandse cultuur en gewoontes kunnen doorgronden. 

Met name voor Eritreërs is dit een moeizaam proces.  

Brugzit verzorgt 1 op 1 begeleiding aan de Eritrese 

gezinnen waarbij dit onderwerp ook uitvoerig aan de orde 

komt. 

In oktober 2018 werd door het Sociaal Team, het CJG en 

Al-Amal de cursus “opvoeden tussen 2 culturen” 

georganiseerd voor Arabisch sprekenden. 
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Instroom naar werk en opleiding 
2018 (aantal) 

Taalniveau 
Als je de taal nog (bijna) helemaal niet 
beheerst, start je op niveau A0 
(alfabetisering). A2 wordt gezien als het 
basisniveau dat nodig is om mee te kunnen 
doen in Nederland en niveau A1 is een 
tussenstapje op weg daar naartoe. Op 
niveau B1 beheers je de taal zodanig dat je 
je ook in meer bijzondere situaties goed kunt 
redden. Als je niveau B2 hebt bereikt, ervaar 
je vrijwel geen problemen met het 
communiceren in Nederland; jij begrijpt 
anderen en anderen begrijpen jou.  

 

Instroom naar werk en opleiding 
Ruim een derde is bezig of bezig geweest 
met vrijwilligerswerk (35%; aantal 49) o.a. in 
de zorg en welzijn, het onderwijs, bij 
sportverenigingen of bij kringloopwinkels. 
Nieuwkomers zijn ook gestart met een stage 
of een werkervaringsplaats (15%; aantal 21) 
in de horeca, zorg of techniek voornamelijk. 
Een vergelijkbare groep heeft betaald werk 
gevonden (16%; aantal 23) meestal in de 
logistiek, zorg of techniek maar vaak wel op 
tijdelijke basis. Dit zijn voornamelijk 
mannelijke nieuwkomers. Vooral jongeren 
zijn gestart met een opleiding MBO, HBO of 
WO (14%; aantal 20) waarvan een aantal 
met schakeljaar. Naar verwachting zal 2019 
een belangrijk jaar zijn voor veel 
nieuwkomers om door te stromen naar 
betaald werk of opleiding. Velen ronden dan 
hun inburgerings- of staatsexamen af. 
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