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Om integratie van jonge statushouders goed te laten verlopen, acht de LPL het raadzaam om 
hen hetzelfde te behandelen als alle andere jongeren in Leiderdorp. Ook wanneer jongeren met 
een status niet in staat zijn om zelfstandig een plek te verwerven op de arbeidsmarkt, zouden zij 
net als anderen ondersteuning en intensieve begeleiding moeten kunnen krijgen. Zij zouden dan 
ook in aanmerking moeten kunnen komen voor Project Ja, waar deze jongeren intensief begeleid 
worden door een multidisciplinair team. Hulp die speciaal voor jongeren bedoeld is en dus 
grotere kans heeft van slagen, mede doordat zij trainingen met leeftijdsgenoten zullen volgen. Zo 
krijgen alle jongeren de kans om een goede start van hun arbeidsleven kunnen maken.

LPL heeft daarom de volgende vragen:

1) Hoeveel jonge statushouders van 18-27 jaar wonen in Leiderdorp?
2) Hoeveel van de in vraag 1 genoemde groep komen in aanmerking voor hulp vanuit Project 
JA?
3) Hoeveel jonge statushouders van 18-27 jaar verwacht u, zullen de komende twee jaar in 
Leiderdorp komen wonen?
4) Hoeveel jongeren van de in vraag 2 genoemde groep komen naar uw verwachting in 
aanmerking voor hulp vanuit Project JA?
5) Welke kosten verwacht u wanneer de groep uit vraag 2 deel zal nemen aan Project JA?
6) Welke kosten verwacht u wanneer de groep uit vraag 4 deel zal nemen aan Project JA?

Antwoord:
1) Momenteel wonen er 13 statushouders tussen de 18 en 27 jaar in Leiderdorp. 

2) Het college deelt het standpunt van LPL dat wanneer jonge statushouders niet in staat zijn 
om zelfstandig een plek te verwerven op de arbeidsmarkt, zij net als anderen ondersteuning 
en intensieve begeleiding zouden moeten kunnen krijgen. Het college wil hierbij benadrukken 
dat het moet gaan om effectieve ondersteuning en begeleiding, die de (arbeids)participatie 
bevordert. Om effectief te kunnen zijn moet het programma goed aansluiten bij de 
ondersteuningsbehoefte. Uit het grote aantal succesvol afgeronde trajecten van Project JA 
blijkt het programma van Project JA goed te zijn afgestemd op de doelgroep jongeren tot 27 
jaar en kan men stellen dat het effectief is in het begeleiden van jongeren tot 27 jaar naar 
onderwijs of werk.   

De inhoud van Project JA wordt echter niet geschikt geacht voor statushouders. De instroom 
van jonge statushouders in Project JA is dan ook niet mogelijk. Het programma van Project 
JA biedt niet de juiste ondersteuning en begeleiding die past bij de behoeften van 
statushouders. De inhoud van Project JA is afgestemd op Nederlandse jongeren tot 27 jaar. 
De groepsopdrachten, individuele opdrachten, theorie, trainingen en coaching passen bij 
deze doelgroep. 
Jonge statushouders hebben een ander vertrekpunt dan jongeren die in Nederland zijn 
opgegroeid en dat vraagt om een aangepaste methodiek. Statushouders moeten inburgeren 
in Nederland en moeten de taal leren. Ze moeten de weg leren, niet alleen letterlijk in de 



gemeente waar zij wonen, maar ook hun weg in de Nederlandse cultuur, in regels, systemen, 
waarden en normen. Er moet aandacht worden besteed aan de verwachtingen die 
statushouders hebben van het leven in Nederland en de verwachtingen die wij hebben van 
hun (arbeids)participatie. Ook praktische zaken zoals een snelle erkenning van diploma’s is 
van belang. Dit alles, en meer, is gevat in een maatwerkprogramma van 2 jaar. Inburgering 
en re-integratie/educatie vinden gelijktijdig plaats en versterken elkaar. Gedurende twee jaar 
zijn zij bij de gemeente en bij Vluchtelingenwerk in beeld en zetten zij concrete stappen 
richting onderwijs, werk of maatschappelijke participatie/vrijwilligerswerk.  
De succesvolle methodiek van project JA is als basis gebruikt voor dit programma. Het 
programma is afgestemd op de doelgroep om zo effectief mogelijk te zijn. De raad wordt 
voorgesteld statushouders gebruik te laten maken van het voor hun ontwikkelde  programma 
(zie raadsvoorstel ‘aanpak van participatie en integratie van statushouders’).

3) Hoeveel statushouders de komende twee jaar gaan instromen is lastig te schatten. De 
taakstelling per gemeente wordt per half jaar bekend gemaakt. De huidige taakstelling is 32 
statushouders voor de eerste helft van 2016. We worden in april geïnformeerd over de 
taakstelling voor de tweede helft van 2016. Hoe de taakstelling er voor de periode erna uit zal 
zien is afhankelijk van de asielinstroom. En de asielinstroom is afhankelijk van Europees en 
landelijk beleid. Afhankelijk van de werking van diverse maatregelen om de asielinstroom in 
te dammen zal de asielinstroom hoger of lager kunnen uitpakken. We houden in ons beleid 
rekening met de verwachting van het kabinet, dat het einde van de hoge asielinstroom van 
asielzoekers en daarmee de hoger wordende taakstellingen voorlopig nog niet in zicht zijn. 
We houden er dan ook rekening mee dat de taakstelling minimaal gelijk zal blijven komende 
periode, en mogelijk zal toenemen. 
We kunnen geen uitspraak doen over de verwachting van het aantal jonge statushouders van 
18-27 jaar dat in Leiderdorp zal komen wonen. Zoals hierboven uitgelegd is het totaal aantal 
statushouders dat hier komt wonen enkel te schatten. Daarnaast is er op voorhand geen 
inzicht te geven in de leeftijdsopbouw van deze groep. Dit is afhankelijk van diverse factoren. 
Het hangt o.a. af van de leeftijdsopbouw van de groep die Nederland instroomt, de 
leeftijdsopbouw van de groep die vervolgens een vergunning krijgt  en de leeftijd van de 
statushouders die tenslotte aan gemeente Leiderdorp worden gekoppeld. Bovendien hangt 
het ook af van de leeftijd van de nareizigers.

4) Zie het antwoord bij 2.

5) De kosten van project JA zijn € 3.960,- per traject, gebaseerd op de gemiddelde duur van de 
begeleiding, met een maximale looptijd van één jaar. De kosten van de aanpak van 
maatschappelijke participatie en integratie van vergunninghouders kost € 4.100,- per traject 
met een looptijd van 2 jaar.

6) Zie het antwoord bij 5.


