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Indicator – Hulp aan statushouders
Wat doet de gemeente?

Wat is …

De gemeente wil statushouders helpen als ze in
Amsterdam komen wonen door ze te begeleiden
bij het leren van de taal, het vinden van werk, het
volgen van een opleiding en het meedoen in de
stad.

een statushouder?
Een voormalige asielzoeker die is
erkend als vluchteling en een
verblijfsvergunning heeft.

Hoe meet de gemeente dit?

maatschappelijke begeleiding?
Hulp bij inburgeren, zoals het vinden
van een woning, opleiding of werk.

Door te kijken naar het percentage van alle
statushouders dat maatschappelijke begeleiding
volgt én de participatieverklaring heeft
ondertekend.

een participatieverklaring?
Een document waarin de Nederlandse
normen en waarden staan uitgelegd en
dat moet worden ondertekend
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Kosten maatschappelijke begeleiding
en participatieverklaring

Aantal statushouders in
begeleiding

Aantal (duurzaam) uitgestroomde
statushouders

2019

Eind 2018

2017

€ 4-16

*

mln.

Rijksbijdrage van € 3 mln.

* Dit is een bandbreedte, het precieze bedrag is niet te bepalen.

4.078

446

waarvan 382
duurzame uitstroom

Dit is een factsheet uitgebracht op 20 juni 2019 als tussenpublicatie van het onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam
naar de bruikbaarheid van indicatoren in de begroting van de gemeente Amsterdam. Zie voor meer informatie over dit onderzoek en
gedetailleerde bevindingen: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/onderzoek/bruikbaarheid-van-indicatoren/

Indicator – Hulp aan statushouders
• De indicator is onvoldoende duidelijk en specifiek geformuleerd en is daardoor
moeilijk te interpreteren. Dit komt onder andere doordat de indicator twee
afzonderlijke activiteiten probeert te beschrijven en een peilwaarde ontbreekt.

Bevindingen

• Het is onbekend hoeveel procent van alle statushouders in 2017 de
participatieverklaring heeft getekend én maatschappelijke begeleiding volgt.
Weliswaar rapporteert de gemeente in de begroting een percentage van 95%, maar
het is niet te achterhalen op welke bron of berekening dit percentage is gebaseerd.
• De indicator vat volgens betrokkenen niet de essentie van de hulp aan statushouders
samen. Hoewel het tekenen van de participatieverklaring belangrijk is vanwege de
wettelijke verplichting, wordt er verder weinig betekenis aan gehecht. Belangrijker
vindt men het leren van de taal, het participeren in de samenleving en de
uiteindelijke uitstroom van statushouders naar werk of opleiding.
• De begroting geeft niet of nauwelijks toelichting op de indicator. Begrippen uit de
indicator worden niet uitgelegd en de realisatie en streefwaarden worden niet
besproken. Het inzicht in de kosten is op basis van de begroting beperkt.

Wat betekenen de begrippen statushouder, maatschappelijke
begeleiding, participatieverklaring en duurzaam meedoen?
Statushouders zijn voormalige asielzoekers met een verblijfsvergunning. Zij krijgen
maatschappelijke begeleiding om werk te vinden, een opleiding te volgen en mee te doen
in de samenleving. Door het tekenen van de participatieverklaring bevestigen ze de
fundamentele waarden van Nederland te onderschrijven. Onder duurzaam meedoen
verstaat de gemeente dat statushouders minstens zes maanden uit de uitkering zijn.

Wat kost het helpen van een statushouder?
De kosten van maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject zijn
niet precies te bepalen. Bij benadering liggen de kosten tussen de € 1.100 en € 3.900 per
statushouder per jaar.

Vragen van het burgerpanel

Wat is het resultaat van maatschappelijke begeleiding
en het tekenen van de participatieverklaring?
In 2017 zijn in totaal 446 statushouders uitgestroomd uit een uitkering. Eind 2018
kregen 64 van deze statushouders inmiddels weer een uitkering. Van de in 2013
ingestroomde statushouders is per eind 2018 55% uitgestroomd.

Waarom is gekozen voor de streefwaarde van 95%?
Een (heel) klein deel van de statushouders kan of wil niet voldoen aan de verplichtingen.
De redenen hiervoor zijn divers en moeilijk door de gemeente te beïnvloeden. Een
streefwaarde van 95% wordt daarom als realistisch gezien.

Wat gebeurt er met de 5% van de statushouders die geen maatschappelijke
begeleiding krijgt of de participatieverklaring tekent?
Een statushouder die de participatieverklaring niet tekent kan een
maximaal € 340 en krijgt geen financiële ondersteuning
inburgeringstraject. Het verwijtbaar niet op tijd (binnen 3 jaar)
inburgering kan opnieuw leiden tot een boete en kan gevolgen
verstrekken van de permanente verblijfsvergunning.

boete krijgen van
bij het verdere
afronden van de
hebben voor het

