
 

 

Van EILAND naar WIJLAND  
Investeren in gezonde integratie van vluchtelingen  

door een betere ketensamenwerking.  
 

 

 

 
‘Be the change 
you wish to see 

in the world’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenmerken van een 
overlevingsstrategie: 
 Altijd op je hoede zijn;  
 Desnoods opofferen van je 

gezondheid of riskeren van je 
leven om te overleven; 

 Pak wat je pakken kunt; 
 Geen wensen, doelen of 

verwachtingen van het leven.  
 
 
 
 
Ongezonde integratie zorgt onder 
andere voor: 
 Maatschappelijke onrust 
 Hogere kosten (oa. 

uitkeringen, gezondheidszorg, 
criminaliteit) 

 Het onbenut laten van 
potentieel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Najaar 2015 kregen veel gemeenten te maken met de crisisnoodopvang 
van vluchtelingen. Om deze onwenselijk situatie te veranderen, is er hard 
gewerkt om voor vergunninghouders een snellere doorstroming naar 
woningen te bewerkstelligen. Momenteel voldoen de meeste gemeenten 
aan hun taakstelling en krijgen een meer dan gemiddeld aantal 
vergunninghouders een woning. Maar daarmee is de klus nog niet 
geklaard. Integratie gaat niet vanzelf! 
 
Vanaf het moment van sleuteloverdracht wordt van de 
vergunninghouder verwacht dat deze binnen drie jaar inburgert1. Dit  
blijkt voor 70% van de statushouders niet haalbaar. Simpelweg omdat 
vergunninghouders andere dingen aan hun hoofd hebben. Zij zitten vaak 
nog in de overleefmodus en de beoogde zelfredzaamheid wordt zwaar 
overschat2. Hulp bij inburgering is noodzakelijk en de samenleving is 
zonder begeleiding op lange termijn duurder uit.3  
 
De meeste vluchtelingen en álle oorlogsvluchtelingen zijn belast met 
trauma4. Zij zijn aan het overleven en maken gebruik van 
overlevingsstrategieën en  zijn veel minder of helemaal niet bezig met de 
kansen en mogelijkheden die de omgeving en toekomst hen biedt. Terwijl 
er vanuit de overheid en samenleving hoge verwachtingen zijn op het 
gebied van inburgering, integratie en participatie.  
 
Investeren in gezonde integratie. 
Ieder getraumatiseerd persoon kent ook gezondheid, heeft (potentiële) 
mogelijkheden en bewezen kracht. Het aanspreken van deze vermogens 
is de eerste stap om het leven in het hier en nu op te pakken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gezonde integratie vraagt om een lokaal sociaal netwerk waar de 
vergunninghouders op terug kunnen vallen en die hen helpt het zélf te 
doen. Tevens zorgt dit netwerk voor betrokkenheid, onderlinge 
verbinding en meer rust in de samenleving.  
 

                                                
1 Ministerie van OCW 
2 Binnenlands Bestuur 1 juli 2016 
3 Vluchtelingenwerk en VNG 
4 Franz Ruppert – Bevrijding van Angst en Trauma 

Advies, coaching & netwerk 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Werken vanuit de bedoeling kent 
verschillende fasen: 
1. Urgentie/ zien en voelen van 

noodzaak 
2. Opnieuw kijken en loslaten 

van oude oplossingen van wat 
niet (meer) werkt 

3. Komen bij de bedoeling van 
gezonde integratie 

4. Co-creatie 
5. Doen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FairBusiness 
info@fairbusiness.nl 
www.fairbusiness.nl 
 
ZijnZ 
Linda@zijnz.nl 
www.zijnz.nl 

Het komen tot een stevig sociaal netwerk vraagt samenwerking en co-
creatie van betrokken partijen (zgn. stakeholders). FairBusiness en Zijnz 
bieden hierin procesbegeleiding training en coaching. 
 
VAN EILAND NAAR WIJLAND:  investeren in gezonde integratie door een 
betere ketensamenwerking. 
FairBusiness en Zijnz faciliteren in een aantal stappen opdrachtgever en 
stakeholders in het proces om tot efficiëntere samenwerking in de keten 
te komen. 
Stap: 

1. Integratie is urgent! Wat is wenselijk, realistisch en haalbaar? Wie 
kunnen, willen en moeten daaraan bijdragen: 
stakeholdersinventarisatie 

2.  Stakeholder interviews: wat is de missie van de organisatie en 
hoe kan de organisatie bijdragen aan gezonde intergratie?  

3. Stakeholders gezamenlijk: 
 de bedoeling van integratie; 
 wat is er NU nodig? (emerging future); 
 bijdragen vanuit ieders rol (co-creëren); 
 iedereen aan de slag…structuur en cultuur van 

samenwerken (door)ontwikkelen met specifieke 
aandacht voor communicatie; 

4. Borgen, monitoren en evaluaren. 
 

Verdiepend voor deelnemers in het proces: 
 Train-de-trainer voor het leniger worden in samenwerken, de 

eigen organisatie hierin meenemen en het zelf begeleiden van 
samenwerking in ketens.  

 Persoonlijke coaching. 
Aanvullend 

 Workshops voor de deelnemende organisaties 
 
Wat levert het op? 

 Efficiëntere samenwerking in de keten; 
 Inzicht en bewustzijn dat gezonde integratie inzet en 

betrokkenheid vraagt van de vergunninghouder én het 
(sociale)netwerk; 

 Eigenaarschap van het proces op weg naar gezonde integratie; 
 Bijdrage aan maatschappelijke rust; 
 Kostenbesparing op de langere termijn; 
 Vergroting van het sociale kapitaal en de duurzame inzetbaarheid 

van organisaties en vrijwilligers; 
 Ervaring met deze manier van werken. Toepasbaarheid op andere 

issues. 
Voor wie? 
Gemeenten die willen investeren in een optimale en efficiënte 

ketensamenwerking van al dan niet gesubsidieerde organisaties en 
initiatieven binnen hun gemeente. 

Gemeenten die inzien dat gezonde integratie een wezenlijk verschil 
maakt en daarin willen investeren. 

Voor ambtenaren en (beleids)medewerkers die zélf dit soort trajecten 
willen begeleiden (train-de-trainers). 

Interesse? 
Ans Ursem                         a.ursem@fairbusiness.nl of 06-25 45 66 42  
Linda van Hartingsveldt  Linda@zijnz.nl of 06-38 04 49 57 



 

 

 


