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Inburgering en 
psychische gezondheid



• Presentatie Wie ben jij? Wat kan je, wat heb je nodig? 
Een integrale werkwijze en maatwerk voor statushouders op weg naar 
integratie en arbeid. 
Door: Marga Klein Swormink, Meerinzicht (Ermelo, Harderwijk en 
Zeewolde)

• Presentatie Samen inburgeren met Sleutelpersonen                
Wat kunnen getrainde sleutelpersonen bieden, hoe kunnen zij helpen? 
Door: Iyad Abdullah, Versa Welzijn & Inge Goorts, Pharos

• Discussie

Wat gaan we doen? 

“Als wij meer investeren 
in het begin van ons 
contact, door een goede 
en brede intake, waarbij 
we ook 
gezondheidsaspecten 
meenemen, kunnen wij 
meer op maat 
begeleiding bieden.”
(consulent werk en 
inkomen)
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Samen inburgeren 
met sleutelpersonen



• Meer psychische problematiek

• Veel chronische stress door sociale factoren 

• Meer chronische aandoeningen

• Meer abortus en complicaties bij zwangerschap en bevalling

Statushouders hebben meer en specifieke 
gezondheidsklachten…

“Statushouders komen 

regelmatig met allerlei 

lichamelijke en psychische 

klachten. Pas na enige tijd 

wordt duidelijk wat er achter 

zit. Het duurt een tijd voordat 

zij hierover kunnen en willen 

spreken.” 

(huisarts)

…worden te laat, verkeerd of 
onvoldoende behandeld…

• Gezondheid pas later in beeld 

• Behandeling ineffectief

(SCP 2018, Gezondheidsraad 2016, Pharos 2016) 



…en dit beperkt hun participatiemogelijkheden.

“Statushouders zeggen soms dat ze ziek 
zijn en daarom niet naar de taalles 
kunnen. 
Vaak hoor ik dan dat er beperkingen 
zijn  in de zin van geheugen- en 
concentratieproblemen.” 
(klantmanager gemeente)

“Ik hoor steeds dat ik eerst de taal 

moet leren en dan moet gaan 

werken, maar mijn hoofd is niet 

goed en ik heb overal pijn.”

(statushouder)



• Gezondheid meenemen in beleidsplannen en uitwerking

• Aansluiting participatie en gezondheid vooral belangrijk voor:

o Brede intake en PIP

o Gezondheidsproblemen kunnen opspelen in iedere leerroute

o Z-route 

 Voorkomen dat teveel mensen daar onnodig in terecht 

komen

 Verminderen (medische) ontheffingen 

Nieuw stelsel biedt kansen voor gezondheid 

“Als wij meer investeren 
in het begin van ons 
contact, door een goede 
en brede intake, waarbij 
we ook 
gezondheidsaspecten 
meenemen, kunnen wij 
meer op maat 
begeleiding bieden.”
(consulent werk en 
inkomen)



• Praat niet over hen, maar met hen
• Outreachende aanpak
• Geef statushouders een actieve rol  bij 

interventies, maatregelen en/of acties in 
de gemeente.

• Sleutelpersonen Gezondheid 
Statushouders

• Sleutelpersonen VGV
• Sleutelpersonen Seksueel Geweld

Waarom samenwerken met sleutelpersonen



Wie zijn de sleutelpersonen

• Zelf gevlucht
• Nederlandse taal (B1 niveau) en 

moedertaal
• Affiniteit met gezondheid/zorg.
• Een netwerk binnen de eigen groep
• Legt makkelijk contact met de doelgroep
• Pro-actief
• Verbinder



• Gestart tijdens Kennisdelingsprogramma 
Gezondheid Statushouders
• Inmiddels ruim 150 sleutelpersonen
door heel Nederland
• 3 daagse basistraining voor 
sleutelpersonen 
• Intervisiebijeenkomsten
• Kennis ophalen en delen, 
bijv maaksessie en rapport 

Wat is de rol van Pharos



Wie ben ik waar werk ik ?

•Sleutelpersoon Gezondheid Statushouders Bij Pharos
•Sociaal werker bij Versa Welzijn



• Behoeften onderzoeken
• Preventieve activiteiten 

organiseren
• Samenwerken met 

andere instanties
• Maatschappelijke 

begeleiding

Wat doe ik als sleutelpersoon en Sociaal werker?



- 40% van de Syrische mannen en 45% van de 
vrouwen heeft psychische problemen
- Tussen de 26 en 34% van de statushouders 
leeft onder de armoedegrens
- Nederlandse taal en werk ??

Zijn de psychische problemen een 
belemmering voor mensen om in te burgeren?



• Statushouders: Taboe - Taal - Onbekend met zorgsysteem
• Zorgaanbieders: Taal - Wachttijden - Cultuursensitief werken
• Toeleiders: Leren signaleren
• Praktische zaken: Eigen risico zorgverzekering - Reisafstand

blokkades waardoor statushouders niet tijdig 
psychische hulp ontvangen



• Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen
statushouders en andere instanties
• Preventieve voorlichtingen
• Dagbesteding
• De doelgroep bereiken en mobiliseren
• Helpen met de problemen
• Activiteiten organiseren waar de
statushouders kunnen integreren
• Vroeg signalering van psychische klachten
bij statushouders

Wat kan ik doen als sleutelpersoon/ Sociaalwerker om 
de pschyiche problemen van statushouders te 
verminderen /voorkomen ?



• Indicatie Begeleiding

Uit de praktijk 1



• Strengths onderzoek
PM+

Uit de praktijk 2



Vragen?



• Hoe kunnen partners in de inburgeringsketen 
bijdragen aan psychische gezondheid en aan 
vroege signalering van psychische problematiek?

• Wat is daarvoor nodig bij de verschillende partijen?

• Hoe kunnen sleutelpersonen daar een 
structurelere rol in spelen?

• Goede voorbeelden?

Discussie 


