
Begeleiding statushouders door het Leger des Heils 
 

Het Leger des Heils biedt voor alleenstaande statushouders, in samenwerking met de gemeente en 
woningcorporaties, huisvesting en maatschappelijke- /woonbegeleiding. 

De ambulante begeleiding  van het Leger des Heils biedt op alle hieronder omschreven aandachtsgebieden de 
benodigde begeleiding en heeft ruime ervaring met soortgelijke situaties. Zowel de woonbegeleidng als de 
maatschappelijke begeleiding wordt uitgevoerd door dezelfde medewerkers.   

Een ambulant begeleider van het Leger des Heils werkt ontwikkelings- en systeemgericht en heeft een 
helikopterview. Deze professional monitort en acteert op basis van groepsdynamische  processen.  Daarnaast 
bevordert de professional de interculturele communicatie. De hulpverlener herkent psychische klachten en kan 
hier zo nodig of in overleg met het sociaal wijkteam zelfstandig methodisch op handelen. Onze professionals 
werken methodisch en voeren regie. 

Maatschappelijke begeleiding: de begeleiding, die het Leger des Heils biedt, bestaat uit Praktische Hulp en 
Stimuleren van Participatie en Integratie onder de noemer maatschappelijke begeleiding. 

Woonbegeleiding: start vanaf de aanvang en zolang de statushouder woont in een woning welke door het 
Leger des Heils wordt gehuurd, biedt het Leger des Heils woonbegeleiding, voortvloeiend uit de 
verantwoordelijkheid van het Leger des Heils als huurder voor de woning tegenover de corporatie. Het Leger 
des Heils zal hierin de nieuwe inwoners ondersteunen bij het gaan wonen in een gecombineerd huishouden. 

De maatschappelijke begeleiding, duurt gemiddeld twaalf maanden. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij 
een traject langer duurt dan van twaalf maanden door omstandigheden of bijkomende problematiek 
bijvoorbeeld veroorzaakt door psychische problematiek als PTSS. In die gevallen is er een uitloop mogelijk tot 
maximaal achttien maanden.  

Toelichting op verschillende aandachtsgebieden in de begeleiding 
Culturele aspecten 
Verbindingen leggen tussen wederzijdse normen en waarden is van belang vanwege verschillende culturen en 
diversiteit binnen de woningen. Daarnaast moet de Nederlandse cultuur verkend en eigen gemaakt worden. 
Ook liggen deze woningen soms gevoelig in de buurt daarom is het van belang dat de cliënten worden 
ondersteund in de profilering naar de buurt en worden gecoacht in het zijn van een goede buur.    

Tradities:  
Er wordt afgestemd op cultuurbepaalde tradities die zichtbaar worden in de groepsdynamische processen 
mede daardoor we preventief kunnen handelen bij spanning en wederzijds onbegrip. Binnen de landen van 
herkomst zijn er grote verschillen. Noord of zuid, stad of platteland, het brengt allemaal verschillen met zich 
mee die op het eerste gezicht klein lijken te zijn maar in de praktijk voor grote verschillen tussen de individuele 
statushouders zorgen.  

Taal/Dialecten: 
Er is sprake van diverse taalvelden in de groepswoning.  Hierdoor is het niet  vanzelfsprekend dat men elkaar 
verstaat terwijl men bijvoorbeeld wel uit hetzelfde land komt. Met elkaar moet worden gezocht naar een 
inclusieve manier van communiceren. Onze begeleiders ondersteunen daarin. 
 
Gezinshereniging: 
De samenstelling binnen  de woningen verschilt. Sommige  cliënten zijn  jong en hebben op jonge leeftijd een 
traumatische vlucht achter de rug en wonen bijvoorbeeld voor het eerst op zichzelf. Andere cliënten zijn net 
getrouwd of hebben net een kindje gekregen. Zij hebben dan vaak  gezinshereniging aangevraagd. Daarnaast 
zijn er een aantal oudere cliënten die al geruime tijd getrouwd zijn en meerdere kinderen hebben. Zij wonen in 



een huis waarbij van de ene statushouder de procedure wordt goedgekeurd en van de ander wordt afgekeurd 
en een derde heeft geen procedure lopen. Belangen en prioriteiten lopen hierdoor langs elkaar heen, wat soms 
onbegrip, spanning of andere vreemde situaties oplevert. Door hierover met elkaar in gesprek te zijn tijdens de 
begeleidingsmomenten voorkomen we vervelende situaties en vinden we creatieve oplossingen. 

Leeftijden: 
De leeftijd van de cliënten is inherent aan de vraagstukken waar zij tegen aanlopen. Een jonge jongen van begin 
20 heeft andere doelen en behoeftes in het leven dan een man die net getrouwd is. Jongere cliënten proberen 
meer uit en zijn bijvoorbeeld  meer op zoek naar avontuur en grenzen. De oudere cliënt is op zoek naar 
stabiliteit en een autonoom leven.  Ook qua begeleiding vraagt dit een andere benadering en afstemming. 

Participeren: 
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving moeten de bewoners zich stevig genoeg voelen om de 
Nederlandse wereld in te gaan. Dit kan voor statushouders erg ingewikkeld zijn door alle bovengenoemde 
onderwerpen. Taalontwikkeling door onderwijs, dagbesteding onder Nederlanders en mee doen met 
Nederlandse verenigingen en activiteiten is daarvoor van groot belang. De statushouders moeten een drempel 
over geholpen worden vanwege de kwetsbaarheid waarmee zij in eerste instantie deelnemen aan dit soort 
activiteiten.  Door de inzet van onze vrijwilligers wordt deze drempel verlaagd. Zij gaan naast de statushouder 
staan en samen op pad, mee naar activiteiten of een keer mee naar een organisatie, de weg vinden of het 
openbaarvervoer ontdekken. 

In bijlage 1 is er een stroomschema bijgevoegd waarin de inhoud van de begeleiding nader wordt omschreven. 

In bijlage 2 is er een overzicht opgenomen van een woonvaardighedencheck welke we gebruiken. 


