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Samenvatting
Dit rapport licht de tussentijdse evaluatie toe van de pilot Samen Hier. Samen Hier is in 
2018 opgezet door Justice and Peace met als doel om een community-based interventie 
te realiseren in Nederland voor de ontvangst en verwelkoming van vluchtelingen. Het 
pilotprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met dr. Craig Damian Smith en
zijn onderzoeksteam van de Universiteit van Toronto, Colombia University, Universiteit van 
Mannheim en Ryerson University. Hiervoor is een opzet gekozen waarbij vijf Nederlanders 
een Welkom Groep vormen die gedurende een jaar hun netwerk, kennis en tijd inzetten om 
een gematchte statushouder (of statushoudersgezin) in hun woonplaats te ondersteunen. 
De pilot is gestart in Almere, Den Haag, Haarlem en Rotterdam en behelst in totaal 42 
Welkom Groepen. De pilot wordt in het voorjaar van 2021 afgerond en in zijn geheel 
geëvalueerd. 

De tussentijdse evaluatie richt zich op de ervaringen, impact en ontwikkelingen 
van Welkom Groepen en statushouders op het gebied van arbeidsparticipatie, 
taalvaardigheid, relatieopbouw, interculturele communicatie en sociaal kapitaal. 
Er is ook gekeken naar de doeltreffendheid van en mogelijke verbeteringen van de 
matchingsmethodiek en de geboden begeleiding van Justice and Peace. 

Grote impact op integratiekaders en sociale verbondenheid
Uit dit onderzoek blijkt dat de pilot veel impact heeft gehad op zowel statushouders 
en Welkom Groepen. Zo geeft de overgrote meerderheid van statushouders aan dat 
de Welkom Groepen een significante bijdrage hebben geleverd aan hun verbeterende 
taalbeheersing en hebben geholpen bij het vinden van een baan, stage of opleiding. Dit 
zal verder worden onderzocht in de eindevaluatie wanneer de resultaten van de Welkom 
Groepen zullen worden vergeleken met een controlegroep.  

De relaties die uit de matching zijn voortgevloeid hebben niet alleen effect gehad op 
dergelijke concrete integratiekaders, maar droegen ook bij aan de sociale verbondenheid 
die statushouders voelen met hun omgeving. Andersom geldt dat veel Welkom Groepen 
aangaven meer inzicht te hebben gekregen in de leefwereld van statushouders en de 
uitdagingen die verbonden zijn aan het zich vestigen op een nieuwe plek. Vrijwel alle 
matches meldden dat hun huidige relatie gebouwd was op vriendschappelijk contact 
en vertrouwen en dat zij zich comfortabel voelden bij hun match om gevoelens te 
delen. Dit zijn belangrijke stappen naar het door Justice and Peace beoogde doel om 
gelijkwaardige en duurzame relaties op te bouwen tussen vluchtelingen en ontvangende 
gemeenschappen. 

Matching
De tussentijdse evaluatie heeft ook inzicht geboden in de ervaringen tot op heden met de 
geïmplementeerde matchingmethodiek en met de begeleiding van Samen Hier. De Welkom 
Groepen zijn aan het begin van deze pilot gematcht met een statushouder op basis van 
een preference-ranking matching algoritme ontwikkeld door het Pairity onderzoeksteam. 
Ondanks dat de meerderheid van de respondenten aangeeft tevreden te zijn over deze 
methodiek, is er ruimte voor verbetering door onder andere de tijd tussen intake en de 
eerste ontmoeting te verkleinen en de intake surveys te verkorten.
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Begeleiding en community building
Gedurende het gehele traject biedt Justice and Peace ondersteuning aan Welkom Groepen 
en statushouders door middel van trainingen, het beschikbaar stellen van cultureel 
ambassadeurs voor vragen over taal of interculturele communicatie, maandelijkse check-
in call en informele community-building activiteiten. Dit alles is heel positief ervaren door 
deelnemers. Cultureel ambassadeurs zijn zeer belangrijk gebleken in de pilot en blijken 
het meest effectief als groepen weten wanneer zij hun cultureel ambassadeur kunnen 
inschakelen en als cultureel ambassadeurs zelf hun eigen rol goed kennen. Komende 
periode gaat Justice and Peace verkennen of cultureel ambassadeurs meer ondersteuning 
kunnen krijgen en een actievere rol kunnen opnemen binnen de organisatie van Samen 
Hier. 

Kansen
Veel Welkom Groepen geven aan graag aan de slag te gaan met praktische taken en 
concrete doelstellingen. In de praktijk blijkt dat zij hiervoor ook vaak creatieve oplossingen 
hebben en hun netwerken kunnen ontsluiten op een manier die voor professionele 
dienstverleners (en vaak ook voor vrijwilligers werkzaam in de maatschappelijke 
begeleiding) meestal niet mogelijk is. Hierin ziet Justice and Peace ruimte om Samen Hier 
verder te ontwikkelen als model van community sponsorship in Nederland.

De ervaringen uit de pilot bieden in elk geval een goede basis om Samen Hier te 
continueren: een grote meerderheid van de deelnemers aan de pilot gaven aan dat Samen 
Hier een blijvende impact heeft gehad op hun leven en zou deelname aanraden aan 
anderen. De persoonlijke relatie en de vertrouwensband die zijn opgebouwd lijken hierin 
een belangrijke rol te spelen.
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Introductie
In 2018 begon Justice and Peace met de pilot Samen Hier als eerste Nederlandse 
toepassing van een community-based interventie voor de ontvangst en verwelkoming van 
vluchtelingen, naar model van het Canadese ‘Together Project’. Het pilotprogramma werd 
ontwikkeld in samenwerking met dr. Craig Damian Smith en zijn Pairity onderzoeksteam, 
die een matchingsmethodiek ontwikkelden. Met Samen Hier zette Justice and Peace de 
eerste stappen naar een Nederlandse variant van community sponsorship.
 
Logisch vervolg
Samen Hier is een vervolg op eerdere projecten van Justice and Peace, waaronder Welkom 
Hier en de Haagse Huiskamer. In die projecten benutte en versterkte Justice and Peace 
de kracht van burgerinitiatieven en lokale solidariteit. Er bleek een grote bereidheid 
en initiatiefkracht van inwoners in Nederland om vluchtelingen op te vangen en zich 
thuis te laten voelen. Uit interviews en groepsgesprekken met vluchteling-nieuwkomers 
kwam desondanks steeds opnieuw naar voren dat het voor hen lastig is om duurzame, 
gelijkwaardige contacten op te bouwen met hun Nederlandse stadsgenoten. Dit beeld 
komt ook naar voren uit landelijke rapporten.

Vriendschappelijke gelijkwaardige relaties
Vluchteling-nieuwkomers wíllen graag meer verbondenheid met Nederlanders, op 
een alledaagse manier – niet de Nederlanders die ze tegenkomen aan loketten, op 
inburgeringsscholen of als vrijwilligers van stichtingen, maar stadsgenoten met wie ze 
vriendschappelijke relaties en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Die verbinding komt 
in de praktijk echter lastig tot stand. Nieuwkomers hebben vooral contacten met andere 
nieuwkomers uit hun eigen gemeenschap. Als ze al contacten hebben met gevestigde 
Nederlanders, zijn die contacten vaak gekaderd binnen een bepaalde functionele rol, zoals 
taalmaatjes of maatschappelijk begeleiders. Dit is niet alleen een gemiste kans voor de 
integratie van nieuwkomers, maar voor de samenleving als geheel.

Met de pilot Samen Hier wilden Justice and Peace en het Pairity onderzoeksteam 
onderzoeken of en hoe (onderbenut) draagvlak en draagkracht van Nederlandse 
burgers effectiever ingezet kan worden om vluchtelingen in lokale gemeenschappen 
te ontvangen, gevestigde sociale netwerken voor hen te ontsluiten en een proces van 
wederzijdse integratie te versnellen. 

Groep van 5 model
Geïnspireerd door voorbeelden van internationale community sponsorship-modellen, 
staat binnen Samen Hier de inzet van een groep van vijf centraal. Welkom Groepen van vijf 
Nederlanders zetten gedurende een jaar hun netwerk, kennis en tijd in om een gematchte 
statushouder (of gematcht statushoudersgezin) zo snel mogelijk effectief deel te laten 
nemen aan de Nederlandse samenleving. 
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Wat is community sponsorship?

Justice and Peace hanteert de definitie van het European Resettlement 
Network: “a public-private partnership between governments who facilitate 
legal admission for refugees and private/community actors who provide 
financial, social and/or emotional support to receive and settle refugees 
into the community.”

Voor Justice and Peace staat actief burgerschap binnen community 
sponsorship centraal: burgers nemen een verantwoordelijkheid op zich 
nemen om de ontvangst en integratie van vluchtelingen mogelijk te maken. 
Die verantwoordelijkheid kan financieel zijn, maar kan ook bestaan uit 
investering in natura of de inzet van tijd, kennis en netwerk. Het grote 
verschil met meer traditionele vormen van vrijwilligerswerk, is dat binnen 
community sponsorship de groep zelf een verantwoordelijkheid op 
zich neemt en daarbij ondersteund wordt door een organisatie, terwijl 
vrijwilligers meestal vóór een organisatie werken ter ondersteuning van 
het werk van die organisatie. Doordat vluchtelingen vanaf dag één worden 
ontvangen in een lokale gemeenschap, worden sponsorshipprogramma’s 
gezien als succesvolle programma’s om bij te dragen aan integratie, sociale 
cohesie en draagvlak voor vluchtelingenopvang.
 
In meerdere Europese landen zijn inmiddels programma’s opgezet 
die verschillende varianten van community sponsorship uitproberen. 
Justice and Peace streeft naar de implementatie van een Nederlands 
model van community sponsorship, waarin de betrokkenheid, inzet en 
verantwoordelijkheid van lokale gemeenschappen er aan bijdraagt dat 
vluchtelingen via veilige routes naar Nederland kunnen komen. Met de 
pilot Samen Hier wordt de basis van zo’n sponsorshipmodel - de inzet van 
groepen van vijf en hun sociale netwerken - in de Nederlandse context 
verkend.

De pilot is gestart in Almere, Den Haag, Haarlem en Rotterdam, waar in totaal 42 Welkom 
Groepen werden gevormd. Het programma ontving het afgelopen jaar nationale aandacht 
als vernieuwend voorbeeld van evidence-based werken.i De pilot wordt in het voorjaar van 
2021 afgerond en geëvalueerd.



Over dit rapport
In deze tussentijdse evaluatie kijken we naar de ervaringen en resultaten van Samen Hier 
over de periode t/m juni 2020. Daarbij staat de vraag centraal wat deelname aan Samen 
Hier de deelnemende statushouders en Welkom Groepen tot nu toe heeft gebracht en 
waar verbeterpunten zitten.

Voor de beantwoording van deze vraag maken we gebruik van:

 • Interviews die aan het begin van het programma bij alle deelnemers zijn   
  afgenomen:
  • Een digitale intakesurvey die door alle leden van de Welkom Groep   
   gezamenlijk is ingevuld; en
  • Een semi-gestructureerd interview dat door Justice and Peace is   
   afgenomen bij iedere statushouder of -gezin.

 • Evaluatieve interviews afgenomen bij een selectie van deelnemers in de   
  zomer van 2020:
  • Een digitale individuele survey die door 51 leden van Welkom Groepen  
   is ingevuld; en
  • 23 semigestructureerde interviews die door Justice and Peace zijn   
   afgenomen bij vluchtelingen of vluchtelinggezinnen. 

 • Maandelijkse tussentijdse gesprekken gevoerd in het kader van de    
  begeleiding van de deelnemers gedurende de looptijd van 
  het programma.

 • Interne verslaglegging

Dit rapport is opgedeeld in zes hoofdstukken. Na een beschrijving van de opzet en 
benadering van Samen Hier in het eerste hoofdstuk, volgt een beschrijving van het 
theoretisch kader in hoofdstuk twee. In de laatste drie hoofdstukken worden de resultaten 
toegelicht: de demografische gegevens van de deelnemers, hun ervaringen met Samen 
Hier tot nu toe en een vooruitblik met aanbevelingen over de potentie van de Samen Hier-
benadering voor de opvang van vluchtelingen in Nederland.
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“Met Eva en haar man heb ik een hele 
mooie relatie opgebouwd. Het is 
spontaan en leuk geworden. Ik voel me 
niet als vluchteling bij ze. Zij doet het 
vanuit haar hart en uit interesse. Ik voel 
me heel erg gelijk aan haar en het voelt 
alsof wij vrienden kunnen worden. We 
leren van elkaar en ik voel me op mijn 
gemak. Ik voel me Nederlander bij ze.”

Abdullah (36 jaar)
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1. De opzet van Samen Hier
Binnen Samen Hier worden Welkom Groepen van vijf Nederlanders gematcht aan een 
vluchteling of vluchtelinggezin. Zij trekken een jaar lang met elkaar op en stellen aan het 
begin van het jaar samen vast wat ze in dat jaar gaan doen. Samen Hier is geïnspireerd op 
internationale voorbeelden van community sponsorship, vertaald naar een Nederlandse 
context. De leden van de Welkom Groep kunnen worden gezien als een sponsorgroep, in 
de zin dat zij hun tijd, expertise en netwerk inzetten om de vluchtelingen een plek te geven 
in de lokale gemeenschap. 

Actieve burgernetwerken
Samen Hier onderscheidt zich van vrijwilligerswerk doordat actief burgerschap van 
de Welkom Groep centraal staat: de leden van Welkom Groepen ondersteunen de 
vluchtelingen niet als vrijwilliger voor Samen Hier, maar als leden van een lokale 
gemeenschap. Justice and Peace ondersteunt en faciliteert daarbij de Welkom Groepen, 
in plaats van andersom. De inzet van de Welkom Groep is ook anders dan in een 
maatjesproject. De Welkom Groep richt zich op alle aspecten van integratie tegelijkertijd, 
en een groep kan zowel aan de slag met taalvaardigheid, arbeidsparticipatie als sociale 
inbedding. Daarbij staat niet één maatje, maar een heel netwerk klaar om de statushouder 
te verwelkomen en wegwijs te maken.
 
Binnen de opzet van Samen Hier wordt extra aandacht besteed aan het bevorderen van 
gelijkwaardige relaties. Uit gesprekken met statushouders komt namelijk steeds opnieuw 
naar voren dat het voor hen lastig is om duurzame, gelijkwaardige contacten op te bouwen 
met hun Nederlandse stadsgenoten.ii Nieuwkomers wíllen graag meer contacten met 
Nederlanders, op een alledaagse manier – niet de Nederlanders die ze tegenkomen aan 
loketten, op inburgeringsscholen of als vrijwilligers van stichtingen, maar stadsgenoten 
met wie ze vriendschappelijke relaties en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Door 
Welkom Groepen en vluchtelingen binnen Samen Hier samen te laten kiezen wat hun 
prioriteiten zijn en hoe ze het jaar willen inrichten, beoogt Samen Hier dit soort informele 
relaties met stadsgenoten te stimuleren. Anders dan in veel internationale voorbeelden 
van community sponsorship, wordt aan Welkom Groepen binnen de pilot Samen Hier geen 
financiële bijdrage gevraagd, om financiële afhankelijkheid te vermijden. Bewustwording 
over machtsrelaties is bovendien een terugkerend onderwerp in de trainingen. Aan elke 
groep wordt tenslotte een cultureel ambassadeur gekoppeld: iemand die beide talen en 
culturen kent en kan helpen bij het overbruggen van culturele verschillen.

1.1 Pairity matchingsmethode

Om Welkom Groepen en statushouders(gezinnen) in de verschillende pilotsteden aan 
elkaar te koppelen, is gebruik gemaakt van de Pairity matchingsmethode. Dit systeem is 
ontworpen door een interdisciplinair team van academici en professionals met expertise 
op migratiethema’s. Pairity gebruikt een serie surveys en een datagestuurd algoritme om 
Welkom Groepen en statushouders te koppelen en hun voortgang te volgen. De Pairity 
matchingsmethode is gestoeld op een universitair onderzoeksproject naar het verband 
tussen enerzijds de mate waarin nieuwkomers toegang hebben tot sociale netwerken en 
anderzijds de mate van sociale cohesie en integratie voor nieuwkomers. De eerste ronde 
van matches tussen Welkom Groepen en statushouders in de Nederlandse pilot Samen 
Hier bood een mogelijkheid om deze methode te toetsen aan de praktijk en zo bij te 
dragen aan het lopende onderzoek naar ‘evidence-based programming’.
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1.2 Werving

De werving van nieuwkomers voor de eerste ronde matches van Samen Hier richtte zich op 
statushouders, dus vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in 2017 of 2018 waren 
gehuisvest in een van de vier pilotgemeenten: Almere, Den Haag, Haarlem en Rotterdam. 
Deze afbakening is gehanteerd om te zorgen dat nieuwkomers voorbij de eerste fase van 
hun vestiging waren, maar dat deelname aan de pilot nog steeds een zinvolle en meetbare 
impact op hun integratie zou opleveren. Alle nieuwkomers die aan deze twee eisen voldeden, 
hebben, ongeacht hun persoonlijke kenmerken zoals land van herkomst, geslacht of 
gezinssamenstelling, via de gemeente en/of VluchtelingenWerk of Stichting Nieuw Thuis 
Rotterdam een uitnodigingsbrief gekregen voor een informatiebijeenkomst.
De werving van Welkom Groepen gebeurde via mond-tot-mond reclame, evenementen, huis-
aan-huis flyeren, inzet van ambassadeurs, posts op sociale media, persberichten en radio-
interviews. Welkom Groepen bestaan uit vijf leden (vrienden, collega’s, familie of buren). De 
groepsgrootte is gebaseerd op Canadese ervaringen: een groep van vijf is groot genoeg om 
een groot netwerk te ontsluiten, en klein genoeg om een vertrouwelijke relatie op te bouwen.

1.3 Intakes en matching

Na de werving is bij alle deelnemers een intakesurvey afgenomen (een semigestructureerd 
interview met statushouders bij hen thuis, of een online survey voor de Welkom Groepen), 
waarmee uitgebreide demografische data en voorkeuren van deelnemers is verzameld. Deze 
vragenlijst is gebaseerd op bestaand onderzoek naar integratie en sociale verhoudingen, onder 
meer de Settling In Integration Framework van de OECD, World Values Survey en de European 
Values Survey.iii In de surveys werd gevraagd naar de doelen en motivatie om deel te nemen 
aan Samen Hier, ontheemdingsgeschiedenis, taalvaardigheid, opleidingsniveau, werkervaring, 
overige vaardigheden, gezinssamenstelling, hobby’s en interesses, sociale contacten, welzijn 
en de aard van bestaande sociale netwerken. 

Deze gegevens hielpen het Samen Hier projectteam de behoeften en wensen van alle 
deelnemers te begrijpen, vormden de basis voor het meten van resultaten en zijn gebruikt voor 
de matching. 

Matching gebeurde met een algoritme, met als doel de best mogelijke matches te genereren 
binnen de groep potentiële deelnemers. Omdat de werving van Welkom Groepen langer duurde 
dan vooraf was gepland, is het algoritme gedurende de pilot niet toegepast op één pool van 
deelnemers. In plaats daarvan heeft de matching in zeven rondes plaatsgevonden, waarbij elke 
ronde minstens vijf Welkom Groepen en grotere groep statushouders bevatte.

1.4 Match randomization 

Alle Welkom Groepen zijn met behulp van het algoritme gematcht. Uit de grotere groep 
statushouders(gezinnen) is zowel een deelnemers- als een controlegroep gevormd, waarbij 
de deelnemersgroep gedefinieerd is als de groep die gekoppeld is aan een Welkom Groep. 
Zodra het algoritme ten minste twee mogelijke matches had gevonden per Welkom Groep, 
werd één statushouder op willekeurige wijze toegewezen aan de deelnemersgroep en één 
aan de controlegroep. Het doel van deze randomisatie was om een zekere mate van causale 
gevolgtrekking mogelijk te maken ondanks de relatief kleine onderzoekspopulatie.
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Er zijn 42 statushouders(gezinnen) begonnen aan een Samen Hier traject en 29 statushouders 
vormen de controlegroep. Dit rapport is gebaseerd op surveys die zijn afgenomen met de 
gematchte statushouders; de eindevaluatie zal zowel de gematchte statushouders als de 
controlegroep omvatten.

1.5 Matching procedure

Het gebruik van een preference-matching algoritme voor de matching van Welkom Groepen en 
statushouders had als doel om mogelijke partijdigheid tegen te gaan en alle statushouders een 
gelijke kans te geven om gematcht te worden. Hierin zijn drie criteria opgenomen: geografische 
afstand, bereidheid om gematcht te worden aan kwetsbare statushouders en ervaring met 
kwetsbare personen, en voorkeuren met betrekking tot de samenstelling van de groep of 
statushouders(gezinnen). 

Matching Criteria Uitleg

Geografische afstand Het algoritme sloot alle mogelijke matches uit waarbij de deelnemers 
meer dan 5 kilometer van elkaar vandaan woonden. Het doel hiervan 
was om te voorkomen dat reistijd en/of -kosten een belemmering zouden 
vormen om af te spreken.

Kwetsbaarheid Om zowel statushouders te beschermen als ervoor te zorgen dat Welkom 
Groepen zich niet overweldigd voelden en/of (ernstige) stress ervaren, is 
aan de Welkom Groepen gevraagd naar hun ervaring in het werken met 
kwetsbare sociale groepen en hun bereidheid om met een kwetsbare 
statushouder gematcht te worden. 

Aan statushouders is gevraagd naar gezinssamenstelling, 
eventuele handicaps of achtergrond van trauma, en of zij specifieke 
soorten ondersteuning nodig hadden. Op basis hiervan is een 
kwetsbaarheidsscore opgemaakt per huishouden, deels gebaseerd op 
de zelfredzaamheidsmatrices die worden gebruikt door gemeentelijke en 
federale overheden van OECD landen.

Gezinssamenstelling Aan elke Welkom Groep en statushouder is gevraagd om hun voorkeuren 
met betrekking tot de gezinssamenstelling te rangschikken (denk aan: 
gezin (of gezinnen) met kinderen, stellen zonder kinderen, alleenstaande 
ouders, alleenstaande mannen, alleenstaande vrouwen). Hierbij is 
duidelijk gemaakt dat dit geen garantie zou geven op het volgen van die 
voorkeuren bij de uiteindelijke match.
Nadat de in- en uitsluitingscriteria waren verwerkt voor afstand en 
kwetsbaarheid, werden Welkom Groepen en statushouders zoveel 
mogelijk gematcht met hun voorkeursgezinssamenstelling. 
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Kwetsbaarheid is in vier gevallen door het algoritme meegenomen als reden om een match niet 
te maken. In drie gevallen bleek een andere match voor deze deelnemers wel mogelijk, op basis 
van de bereidheid en ervaring van de Welkom Groep.

Vier potentiële matches zijn afgevallen vanwege een te grote discrepantie tussen de 
kwetsbaarheid van de statushouder en de bereidheid en ervaring van de Welkom Groep. 
Hiervan zijn drie groepen opnieuw gematcht.

Naast de drie hierboven genoemde criteria, is ook gekeken naar professionele achtergronden, 
taal- en cultuur en hobby’s en interesses. Deze waarden worden meegenomen in de evaluaties 
van de matches, maar zijn niet meegenomen in de matchingsprocedure, om bias te voorkomen.

1.6 Trainingen, begeleiding en community building

Deelnemers worden binnen Samen Hier op verschillende manieren begeleid. Alle Welkom 
Groepen worden aan de start van de pilot getraind om hen voor te bereiden op de match. Ook 
wordt aan elke groep een contactpersoon gekoppeld die de ontwikkelingen binnen de groep 
kan monitoren, begeleiding kan geven waar nodig en maandelijks telefonisch contact heeft met 
de Welkom Groep en statushouders. Daarnaast worden groepen gekoppeld aan een cultureel 
ambassadeur. De cultureel ambassadeurs hebben een bi-culturele achtergrond, spreken zowel 
Nederlands als de taal van de nieuwkomer, en vervullen een brugfunctie om gelijkwaardig 
contact te faciliteren. In totaal zijn 18 cultureel ambassadeurs actief binnen Samen Hier. Hun 
begeleiding bestaat onder andere uit het uitleggen van culturele gewoontes, het vertalen van 
berichten en brieven en het helpen om afspraken te maken. Ook zijn ze (met inachtneming van 
de maatregels rondom COVID-19) fysiek aanwezig t bij ontmoetingen binnen de groep om ‘live’ 
te tolken of om bepaalde culturele verschillen uit te leggen. Aan een aantal groepen is geen 
cultureel ambassadeur gekoppeld omdat de taalbeheersing van de statushouder erg goed was 
en/of de statushouder zelf aangaf geen cultureel ambassadeur te willen betrekken in verband 
met vertrouwenskwesties binnen de eigen gemeenschap.

Naast de starttraining volgen Welkom Groepen (online) trainingen over de sociale kaart in 
hun stad. Hierin krijgen zij uitleg over de verschillende instanties in de stad en hun aanbod 
van diensten, producten en activiteiten in het sociale domein. In Haarlem is een bijeenkomst 
georganiseerd over de Eritrese cultuur, voor alle deelnemers met een Eritrese nieuwkomer 
in hun groep, de cultureel ambassadeurs en de Eritrese nieuwkomers zelf. Verdere fysieke 
community-evenementen en trainingen konden door landelijke maatregelen vanwege 
COVID-19 niet georganiseerd worden. Deze zijn vervangen door 4 online community building 
evenementen waarin deelnemers afwisselend iets organiseerden: een Syrische kookworkshop, 
een virtuele rondleiding door Rotterdam, een Eritrese kookworkshop, en een thema-avond 
over vasten. In al deze bijeenkomsten waren deelnemers zelf betrokken in de organisatie. In de 
zomer vonden daarnaast kleinschalige meet-ups plaats in de vier steden, waar deelnemers op 
afstand met elkaar samen kwamen om te eten en ervaringen uit te wisselen. 
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Wederzijdse interesse

Toen Raheem (36) en Ali (35), een Irakees koppel, zich voor Samen 
Hier Haarlem aanmeldden, wisten zij goed waar ze naar op zoek 
waren, “Samen Hier was voor ons een kans om echte Nederlanders 
te ontmoeten en vrienden te maken.” De eerste ontmoeting was 
spannend, maar al snel kwamen ze erachter dat de Welkom Groep met 
wie zij gematcht waren ook enorme interesse had in henzelf en hun 
achtergrond. De groep, bestaande uit zes vrouwen en drie mannen die 
elkaar kennen van werk, beamen dit gevoel en vertellen dat zij “het heel 
leuk en bijzonder [vinden] hoe open en betrokken Raheem en Ali zijn”. 
Ook vertellen zowel het koppel als de groep dat zij veel van elkaar geleerd 
te hebben. Jaap: “Ik heb een beter beeld nu, en realiseer me dat niet alles 
wat wij in de media over andere landen zien klopt. Er zit veel meer achter 
en Samen Hier is een hele mooie manier om daarachter te komen.” De 
wederzijdse interesse en motivatie om elkaar te kennen heeft een sterke 
band tot leven gebracht die gestoeld is op gelijkwaardigheid en openheid. 
Zo vertelt Sofie: “In de dingen die wij belangrijk en mooi vinden zitten 
we heel dichtbij elkaar en we kunnen heel goed met elkaar omgaan. Het 
maakt hiervoor niet uit waar je vandaan komt.” Voor Raheem is de impact 
van Samen Hier duidelijk: “Als het niet voor Samen Hier was, hadden wij 
geen vrienden kunnen maken.”

Een voorbeeld voor de groep

Florentine startte met drie vriendinnen en twee vrienden een Welkom 
Groep in Rotterdam. De groep is gematcht met het gezin van Abdul, Rahaf 
en hun zes kinderen, oorspronkelijk uit Syrië. Wat begon als deelname 
aan een project, groeide al snel uit naar een hechte band met het hele 
gezin. Het gezin had als doel meer contact met Nederlanders te hebben 
en leerde niet alleen de groepsleden, maar ook hun partners kennen. De 
groep ondernam samen veel sociale activiteiten. Het contact is soepel, 
en het gezin weet de groep te vinden voor allerlei vragen. Andersom 
heeft de groep veel geleerd van het gezin, met name over de opvoeding 
van kinderen. Een groepslid vertelt: “Als je ziet hoe beleefd en zorgzaam 
de kinderen voor elkaar zijn en hoe begaan ze zijn met elkaar, dan wil je 
zeker zien hoe de moeder dat met de opvoeding doet.” Florentine: “Voor 
de twee vrouwen in onze groep die in verwachting zijn, is Rafah echt een 
voorbeeldfiguur.”
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2. Theoretisch kader
De pilot Samen Hier en de Pairity matchingsmethode zijn gebaseerd op drie uitgangspunten. Het 
eerste uitgangspunt is dat snelle toegang tot sociale netwerken leidt tot een snellere en betere 
integratie van vluchteling-nieuwkomers in hun nieuwe woonplaats. Het tweede uitgangspunt 
is dat dit niet alleen van belang is voor de nieuwkomer, maar dat het ook persoonlijke banden 
tussen de ontvangende gemeenschap en nieuwkomers bevordert en daarmee kan bijdragen aan 
sociale cohesie. Het derde uitgangspunt is dat Samen Hier inspeelt op de kracht van gewone 
mensen om een zinvolle bijdrage te leveren aan de ontvangst van vluchtelingen in hun stad, het 
faciliteren van integratie en het bevorderen van sociale cohesie. Hun betrokkenheid kan leiden 
tot betekenisvolle relaties die verder gaan dan (vrijwilligers)ondersteuning. Inderdaad blijkt 
dat lokale initiatieven om nieuwkomers te ondersteunen, met name in Europa, vaak van groter 
belang zijn voor integratie dan nationaal of regionaal beleid.iv Vooruitblikkend denken we dat 
de persoonlijke ervaringen van deelnemers binnen Samen Hier het belang en de potentie van 
community sponsorship-modellen in Nederland en Europa duidelijk zullen aantonen.v  

Breed effect
Het is belangrijk te erkennen dat vluchteling-nieuwkomers bijzonder kwetsbaar zijn voor 
marginalisatie en discriminatie. Hoewel nieuwkomers enorme veerkracht tonen, is de fase na 
vestiging in een gemeente vaak de periode waarin psychologisch trauma zich manifesteert.vi 
Wanneer we binnen Samen Hier kijken naar integratie, doelen we daarom niet alleen op 
resultaten rond werkgelegenheid, taalverwerving en onderwijs, maar kijken we ook naar de 
effecten op welzijn, tevredenheid en vertrouwen. 

2.1 Sociale netwerken en integratie

Binnen Samen Hier wordt integratie als een tweerichtingsproces gezien, waarbij zowel de 
ontvangende samenlevingen als de nieuwkomers van elkaar leren en zich aanpassen.  Het doel 
van Samen Hier is om een snellere integratie in al zijn veelzijdigheid te bevorderen door toegang 
te geven tot sociale netwerken.

Kansen vergroten door sociale netwerken
Recent onderzoek binnen de sociale wetenschappen biedt sterke aanwijzingen dat sociale 
netwerken – en het sociaal kapitaal dat zij genereren – nieuwe kansen en sociale mobiliteit 
voortbrengen. Deze kansen kunnen liggen in de toegang tot specifieke banen, of andere 
interpersoonlijke kansen, zoals het opbouwen van vertrouwensrelaties en wederkerigheid.vii 
De meeste mensen weten uit hun eigen persoonlijke leven hoe belangrijk netwerken zijn: de 
mensen die we kennen blijken vaak de primaire en belangrijkste bronnen voor nieuwe kansen of 
om moeilijke persoonlijke omstandigheden te overwinnen. 

Mensen die als gevolg van oorlog of vervolging hun huizen moeten ontvluchten, raken ook de 
intergenerationele sociale netwerken kwijt waar ze onderdeel van waren. Hoewel hechte sociale 
netwerken binnen nieuwkomersgemeenschappen vaak de norm zijn en van belang zijn voor 
het psychosociale welzijn van individuen, kunnen nieuwkomers alsnog geïsoleerd raken door 
het ontbreken van “bridging capital” met de bredere ontvangende maatschappij. Gebrek aan 
toegang tot meer gevestigde sociale netwerken kan ook leiden tot verminderde integratie, wat 
zich bijvoorbeeld uit in lagere lonen, minder zinvolle werkgelegenheid, lager opleidingsniveau en 
ongelijke gezondheidsresultaten in vergelijking tot de ontvangende samenleving.
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2.2 Sociale cohesie

Sociale cohesie wordt binnen Samen Hier begrepen als het geheel van positieve en 
betekenisvolle relaties tussen verschillende sociale groepen. In de Nederlandse 
en bredere Europese context zijn termen als ‘integratie’ en ‘sociale cohesie’ echter in 
bepaalde kringen gelijk komen te staan aan het project van culturele assimilatie, waarbij de 
verantwoordelijkheid voor aanpassen volledig bij de nieuwkomer is komen te liggen.viii 
Decennialange tekortkomingen in het integratiebeleid hebben ertoe geleid dat er sterke 
verschillen zijn tussen de leefwereld van ontvangende en nieuwkomerpopulaties.ix 

In het ergste geval kan het gebrek aan integratie leiden tot intergenerationele 
“parallelsamenlevingen”, waarbij nieuwkomers en gevestigde gemeenschappen geen enkele 
zinvolle interacties met elkaar hebben. Deze marginalisering kan op zijn beurt leiden tot 
wantrouwen en een negatieve publieke opinie jegens buitenlanders of nieuwkomers. Andersom 
geldt dat persoonlijke contacten tussen gevestigde groepen en nieuwkomers kunnen leiden 
tot een meer positieve houding, het verminderen van schadelijke stereotypen en vergroten van 
oprechte inclusie.x 

Interessante Canadese voorbeelden
De Canadese context, waar veel andere “community sponsorship” initiatieven lessen uit 
trekken, vormt in dit kader een interessant voorbeeld. Meer dan de helft van de Canadese 
bevolking heeft ofwel een directe rol gehad in het sponsoren van een vluchteling, ofwel kent 
iemand die dat heeft gedaan.xi De publieke opinie is overwegend positief over immigratie, 
waaronder ook de hervestiging van vluchtelingen en een eerlijk asielstelsel. Deze breed 
gedragen acceptatie van vluchtelingen en positieve houding jegens nieuwkomers is in de 
loop der tijd toegenomen.xii Vanuit een beleidsperspectief overtreffen nieuwe immigranten in 
Canada vaak de gevestigde bevolking in termen van ondernemerschap en sociale mobiliteit.xiii 
Wereldwijd worden betere integratieresultaten in verband gebracht met lagere uitgaven voor 
sociale voorzieningen.xiv  
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3. De deelnemers van Samen Hier

3.1 Welkom Groepen

In totaal meldden 44 complete Welkom Groepen zich aan voor deelname aan Samen Hier, 
waarvan twee groepen zijn afgevallen voorafgaand aan de match. De overige groepen zijn 
allemaal gematcht met een statushouder(sgezin). De groepen bestaan uit ongeveer twee 
derde vrouwen (68%) en een derde mannen (32%) en verreweg de meeste groepsleden zijn 
hoogopgeleid, zoals te zien in Figuur 1. 11 Welkom Groepen hadden leden met kinderen, 
waarvan de gemiddelde leeftijd 9 jaar oud was; bij elkaar opgeteld waren er 63 kinderen van 
leden van Welkom Groepen.

Diverse deelnemerspopulatie
De beoogde doelgroep betrof werkende mensen tussen 30 en 50 jaar met een sterk sociaal 
en professioneel netwerk. In de pilot valt ongeveer de helft van de groepsleden binnen de 
leeftijdscategorie 30 – 50 jaar, de rest valt grotendeels in de leeftijdscategorie 20 – 30 jaar 
(zie Figuur 1). Uit de intakesurveys blijkt ook dat de Welkom Groepsleden zeer divers zijn wat 
betreft professionele achtergrond, variërend van fysiotherapeut tot fotograaf, leraar tot business 
consultant. Maatschappelijk werk en dienstverlening (52%) en Gezondheidszorg (50%) werden 
het vaakst als vakgebied genoemd. Overige leden waren onder andere werkzaam bij de 
overheid, in het bedrijfsleven en de financiële sector, in ICT en in de culturele sector (zie Bijlage 
1 voor een volledig overzicht van de individuele beroepen per Welkom Groep). Slechts 7% was 
student en 4% gepensioneerd. 

Figuur 1. Welkom Groepen Demografie
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Samen Hier beoogde een doelgroep te bereiken van mensen die zich nog niet eerder 
inzetten voor vluchtelingen, om zo nieuwe inwoners te betrekken bij de ontvangst en 
integratie van vluchtelingen in hun stad. De helft van de Welkom Groepen gaf tijdens 
de intake aan inderdaad groepsleden te hebben die geen eerdere ervaring hadden als 
vrijwilliger voor migranten of vluchtelingen. De tussentijdse surveys, die op individueel 
niveau zijn afgenomen, bevestigen dit beeld: 

 • 60% van de mensen geeft aan zich niet eerder ingezet te hebben voor   
  vluchtelingen/ nieuwkomers.

Redenen om mee te doen aan een Welkom Groep variëren. Zoals te zien in Figuur 1 werd het 
willen ontmoeten van mensen uit verschillende culturen verreweg het vaakst genoemd als 
reden voor deelname, gevolgd door het op zoek zijn naar een betekenisvolle (vrijwilligers)
ervaring. In de intakesurveys gaf bijna 40% van de groepen aan dat de deelnemers vrienden 
van elkaar waren en bijna 30% gaf aan buren of collega’s te zijn.

3.2 Deelnemende statushouders

In totaal werden 42 statushouders(huishoudens) gematcht. Het overgrote deel van de 
statushouders was afkomstig uit Syrië (52%) en Eritrea (29%). Verder waren de meeste 
deelnemers tussen de 20 en 40 jaar oud, met een gemiddelde leeftijd van 36 jaar. Iets meer 
dan de helft van de statushouders (52%) was met hun gezin in Nederland. In totaal ging het 
om 73 volwassen statushouders en 64 kinderen. Het gemiddelde aantal kinderen per gezin 
was drie.

Figuur 2. Statushouders Demografie
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Zoals te zien in Figuur 2, hebben de statushouders verschillende opleidingsniveaus. Ook in 
termen van vakgebieden was de groep divers:

 • 19% van de statushouders gaf tijdens het intakegesprek aan de meeste ervaring  
  te hebben op het gebied van ‘Installatie, onderhoud en reparatie’;
 • 12% op het gebied van ‘Onderwijs, training en bibliotheekwerk’;
 • 12% op het gebied van ‘Horeca’; en 
 • De overige deelnemers gaven onder andere aan ervaring te hebben op het   
  gebied van zorg, management, administratie, business en sales, ict, kunst en 
  media en landbouw.

Op de vraag of zij ten tijde van het intakegesprek werkzaam waren in het vakgebied naar 
keuze antwoordde meer dan 90% van niet. 61% was actief op zoek naar werk. 

Zoals te zien in Figuur 2, werd het leren en oefenen van de Nederlandse taal door alle 
statushouders genoemd als prioriteit en reden om mee te doen aan Samen Hier. Verder 
gaven veel statushouders aan begeleiding nodig te hebben bij het zoeken naar werk, vrije tijd 
samen door te willen brengen, en te willen leren over de Nederlandse cultuur. 
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“Je stapt een nieuwe wereld in, ook 
al ben ik zo Nederlands als wat. Wat 
doet Vluchtelingenwerk, wat doen 
Klantmanagers bij de gemeente? Dat 
wisten we eerst niet zo goed. Maar 
nu weet ik ook wat de buurtcentra 
in mijn stad doen en heb ik gezocht 
naar jeugdcentra en naar activiteiten 
voor vrouwen van Yanets leeftijd. Niet 
bejaard, maar ook geen jongere. Je leert 
zo anders te kijken naar je stad.”

Annemiek (26 jaar)
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4. Ervaringen en impact
Samen Hier hanteert een brede benadering om integratie en sociale cohesie te meten (zoals 
ook beschreven in hoofdstuk 2). De gemeten waardes omvatten daarom zowel gegevens op 
het gebied van werk, opleiding en taalvaardigheid als minder tastbare gegevens over welzijn, 
vertrouwen en het gevoel thuis te horen in een gemeenschap.

Dit hoofdstuk biedt enkele bevindingen van de tussentijdse evaluaties van 24 van de gematchte 
groepen; de overige groepen bevonden zich ten tijde van het schrijven al bij het eindpunt 
van de twaalf-maanden durende match en zullen onderwerp zijn van het volledige rapport. 
Deze tussentijdse surveys zijn afgenomen met Welkom Groepen en statushouders de zomer 
van 2020. Deze groepen waren vijf tot acht maanden samen sinds de match. De surveys 
bevatten vragen over (vrijwilligers)werk, taalvaardigheid, opleiding, sociale netwerken, welzijn, 
ervaringen met hun match en tevredenheid over de begeleiding en organisatie van Samen Hier. 
Als er geen objectieve schaal mogelijk was, werd er in de survey gebruik gemaakt van een 
Likert schaal (dat wil zeggen: ‘helemaal mee eens’, ‘enigszins mee eens’, ‘niet mee eens, noch 
oneens’, ‘enigszins mee oneens’ of ‘helemaal mee oneens’).

4.1 Taalvaardigheid

Zowel bij de intake- als bij de tussentijdse surveys is statushouders gevraagd naar hun 
taalvaardigheid in het Nederlands en Engels. In de surveys is daarvoor het Gemeenschappelijke 
Europees Referentiekader (CEFR) voor talen gebruikt en een schaal waarbij respondenten zelf 
hun vaardigheid konden rapporteren.xv  

Aan het begin van Samen Hier gaf 34% van de statushouders aan dat zij geen Nederlands 
konden spreken, schrijven of lezen, maar tegen de tijd van de tussentijdse evaluatie gaf slechts 
4.3% aan dat zij tot deze categorie behoorden. Het gemiddelde CEFR-niveau is gedurende 
deze tijd gestegen van A2 naar B1, wat betekent dat statushouders ten tijde van de tussentijdse 
surveys een bruikbare beheersing van het Nederlands hadden. Deze veranderingen kunnen 
niet één op één in causaal verband gebracht worden met Samen Hier. Van de meeste 
deelnemers is bekend dat ze meedoen aan inburgeringsprogramma’s en taallessen. 
Desalniettemin gaven:

 • Respectievelijk 52% en 30% van de statushouders aan dat ze het 
  “helemaal eens” en “enigszins eens” waren met de stelling dat de Welkom  
  Groepen significant hadden bijgedragen aan hun verbeterde 
  Nederlandse taalvaardigheid; en
 • Respectievelijk 4% en 35% van de Welkom Groepsleden aan dat ze het   
  “helemaal eens” en “enigszins eens” waren met de stelling dat zij een 
  significante verbetering hadden gezien in het gesproken en geschreven   
  Nederlands van de statushouder.

Hierbij is opvallend dat er een verschil is in de mate waarin de Welkom Groepen een 
‘significatie verbetering’ in taalvaardigheden rapporteerden, en de mate waarin de 
statushouders dat deden. Terwijl de Welkom Groepsleden, die vloeiend Nederlands spreken 
en voor wie Nederlands overwegend de moedertaal is, mogelijk niet alle verbeteringen in 
taalvaardigheid hebben opgemerkt, benoemde de statushouders een verandering van geen tot 
zeer beperkte taalvaardigheid naar een functionele vaardigheid in het Nederlands, die ze vaak 
toeschreven aan hun contacten met de Welkom Groep.
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Ook werd gevraagd naar de afhankelijkheid van de cultureel ambassadeur voor communicatie: 

 • 30% en 4% van de statushouders gaven aan dat ze het respectievelijk 
  “helemaal oneens” en “enigszins oneens” waren met de stelling dat zij   
  afhankelijk waren van de cultureel ambassadeurs van Samen Hier voor 
  communicatie met de Welkom Groep (zie ook hoofdstuk 4.3). Integendeel, veel  
  statushouders gaven aan dat zij na de eerste maanden van hun match 
  konden communiceren met hun groep zonder tussenkomst van een culturele   
  ambassadeur.

Het proces van taalverwerving is nog in volle gang tijdens de tussentijdse evaluatie. De 
meerderheid van de statushouders beschouwde de taal leren als een van de top drie 
activiteiten die zij met de Welkom Groepen uitvoerden, waarbij Nederlands oefenen werd 
gezien als het belangrijkste en hetgeen waar zij de meeste tijd aan besteedden.

4.2 Werk

Wereldwijd, en ook in Nederland, worden resultaten rondom werkgelegenheid door de 
overheid en in de publieke opinie over het algemeen gezien als de belangrijkste indicator voor 
nieuwkomerintegratie. Participatie op de arbeidsmarkt is echter moeilijker te meten dan op 
eerste gezicht lijkt aangezien nieuwkomers, zelfs wanneer zij in loondienst zijn, vaak geen werk 
kunnen vinden in hun vakgebied. 

Hier komt bij dat betaald werk meestal een beheersing van de lokale taal vereist, wat het voor 
nieuwkomers aanzienlijk moeilijker maakt om voltijdwerk te vinden of een opleiding te volgen in 
hun vakgebied, zeker binnen de eerste twee jaren na aankomst. Ook bij deelnemers van Samen 
Hier zien we dat de meesten bezig zijn met taal, bijvoorbeeld door de intensieve taallessen die 
verplicht zijn bij inburgering. Van de statushouders waren 18 ingeschreven voor taallessen ten 
tijde van de tussentijdse evaluatie, een aantal als voltijd leerling en sommigen naast andere 
bezigheden.

Daarnaast zien we verschillende andere vormen van participatie op de arbeidsmarkt. 

Van de 23 respondenten uit de tussentijdse evaluatie:

 • Hadden twee voltijdwerk en drie deeltijdwerk gevonden;
 • Hadden drie vrijwilligerswerk gevonden en drie stages; en
 • Was één voltijdstudent geworden aan de universiteit.

De gegevens die worden verzameld aan het einde van de pilot zullen meer inzicht geven 
in de ontwikkelingen van deelnemers op het vlak van arbeidsparticipatie. Meerdere 
statushouders(gezinnen) gaven echter nu al aan dat de leden van hun Welkom Groep direct 
en indirect verantwoordelijk waren voor het vinden van nieuwe banen of vrijwilligersfuncties 
(zie ook hoofdstuk 4.4). Veel Welkom Groepen gaven ook in check-in calls aan de drijfveer 
en ambitie van hun match erg te bewonderen. Zo zei een Welkom Groepslid bijvoorbeeld, 
“Yordanos is heel actief en ambitieus en dat is heel leuk om te zien, ze wilt graag verder 
komen in Nederland en geeft niet zomaar op.” De gegevens die worden verzameld aan het 
einde van de pilot zullen meer inzicht geven in de ontwikkelingen van deelnemers op het vlak 
van arbeidsparticipatie.”
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Beginnen op de arbeidsmarkt

Toen vijf vriendinnen uit Haarlem het gezin van Qusay en Intisar 
en hun zes kinderen ontmoetten, was er meteen een klik. 
Gematcht aan een grote Syrische familie van acht mensen werd 
de Welkom Groep uitgedaagd om alles goed te coördineren 
en snel op te pakken. Qusay en Intisar wilden graag dat hun 
kinderen hun eigen weg zouden vinden in Nederland, maar door 
hun verlegenheid en de taalbarrière durfden de zij niet op zoek 
te gaan naar een (bij)baan en tijdens de quarantaine kwamen ze 
nauwelijks meer de deur uit. 

De groepsleden staken meteen hun handen uit de mouwen en 
oefenden sollicitatiegesprekken met de kinderen, gingen samen 
op zoek naar banen en zijn zelfs meegegaan naar een afspraak. 
Dit ging allemaal in samenspraak met Qusay en Intisar. Qusay 
vertelt dat de Welkom Groepsleden “mij altijd vragen als ze iets 
met de dochters gaan doen. Ik zeg altijd dat ik heel graag wil 
dat ze dat doen.” Ook de veertienjarige zoon van het gezin was 
op zoek naar een baan, dus de groep heeft samen met hem zijn 
opties besproken. Nu bezorgt hij de kranten van een wijkkrant en 
“moet hij hard werken”. Hiervoor hebben verschillende leden van 
de groep hem geholpen met het online formulier invullen en met 
het telefonisch sollicitatiegesprek. “Hij wilde graag werken maar 
door zijn leeftijd zijn er niet veel opties. We hebben hem verteld 
dat hij wel een krantenwijk kan doen en dat dit is wat nu mag 
vanwege zijn leeftijd.”

Hoewel de eerste contacten dus vooral gericht waren op 
praktische ondersteuning voor de kinderen, is de band tussen de 
Welkom Groep en het gezin langzaam verder ontwikkeld. Qusay 
vertelt: “Aan het begin had ik alleen contact over de taal en hun 
netwerk. Dat had ik nodig. Nu ik de groep ken, gaan wij vaker naar 
buiten om de stad te leren kennen. Ik heb daardoor veel van hen 
geleerd en dat had ik niet verwacht.”
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4.3 Vertrouwen en gelijkwaardigheid

Het bevorderen van duurzame en gelijkwaardige verbindingen was een belangrijke doelstelling 
van Samen Hier. In heersende opvattingen wordt doorgaans zeer veel waarde gehecht aan 
arbeidsparticipatie als indicator voor integratie. Integratie is echter meestal een decennialang, 
soms zelfs intergenerationeel, proces. In deze context kan sociale verbondenheid een cruciale 
vorm van ondersteuning bieden, die niet gemakkelijk gemeten kan worden met de meest 
gebruikelijke integratiekaders (zoals werkgelegenheid en taalvaardigheid). 

Omdat gelijkwaardigheid op verschillende manieren gemeten kan worden, zijn aan Welkom 
Groepen en statushouders vragen gesteld over hun relaties en interacties met elkaar, waarbij 
met name is gekeken in hoeverre deelnemers de relatie als een hulprelatie zien, of dat er meer 
informele relaties zijn ontstaan. Het overgrote merendeel van zowel de Welkom Groepsleden 
als statushouders gaf aan dat ze elkaar vertrouwen en dat ze zich comfortabel voelen om 
gevoelens en emoties te delen met hun match. Ook meldde een grote meerderheid van de 
deelnemers dat ze het contact ervaren als informeel en vriendelijk. Zo gaven: 

 • Respectievelijk 92% en 82% van de Welkom Groepsleden en statushouders  
  gaven aan dat ze het eens waren met de stelling dat de interacties met hun  
  match informeel en vriendelijk waren;
 • Respectievelijk 98% en 77% van de Welkom Groepsleden en statushouders  
  gaven aan hun match te vertrouwen; en
 • Respectievelijk 70% en 91% van de Welkom Groepsleden en statushouders  
  zeiden dat ze zich comfortabel voelden om emoties en gevoelens met hun 
  match te delen.

Sociale verbondenheid behelst echter meer dan een relatie gebaseerd op vertrouwen 
en vriendschap. Ook sociale steun uit zich vaak in de vorm van belangrijke momenten of 
herinneringen, die moeilijk meetbaar zijn met gebruikelijke integratiekaders. Zo gaven:

 • Twee statushouders gaven aan dat zij bezocht en geholpen waren door   
  Welkom Groepsleden ten tijde van ziekte; en 
 • 23% van de statushouders gaf aan dat de gevormde banden tussen hun   
  eigen kinderen en die van de Welkom Groepsleden behoorden tot de top 
  drie belangrijkste aspecten van hun match.

Toch geeft maar iets meer dan de helft van de Welkom Groepsleden aan dat ze de relatie 
ook daadwerkelijk ervaren als gelijkwaardig (zie Figuur 4.1). Ook beschrijven leden van 
Welkom Groepen hun rol relatief vaak in termen van vrijwilliger of coach. Welkom Groepen 
zijn terughoudend om de relatie als vriendschap te beschrijven, in tegenstelling tot de 
deelnemende statushouders: 

 • 80% van de statushouder geeft aan dat ze vrienden zijn geworden,    
  tegenover ongeveer 45% van de Welkom Groepsleden.
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Figuur 4.1 Aan deelnemers is gevraagd om maximaal drie rollen aan te geven die voor hun de rol van Welkom 
Groep het beste omschreef

Uit gesprekken met deelnemende statushouders komt naar voren dat wanneer het contact 
met de Welkom Groep zich ontwikkelt tot een vriendschappelijke relatie de impact op hun 
persoonlijk leven groot is. Zo vertelde een deelnemende vluchteling:
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“De eerste zes maanden in [Samen Hier Stad] had ik 
helemaal geen contact met mensen. Ik kende niemand 
en was 24 uur per dag thuis. Ik voelde me een wees. […] 
Sinds ik de groep heb ontmoet gaat alles beter: de taal, 
sociaal contact, integratie. Ik miste mijn zussen en familie, 
maar met deze groep voelt het alsof we elkaar al heel lang 
kennen. Ze herinneren zich mijn verjaardag en vieren het 
samen met mij. Dit geeft veel positieve energie. Beetje 
bij beetje durfde ik hierdoor ook meer te zeggen en met 
anderen te praten. Ze zijn mijn zussen geworden.”



Navigeren langs taalbarrières én een lockdown

Mirjam (56) startte in Almere een Welkom Groep met haar vriendin, 
een bevriend stel en een goede vriendin. In december 2019 koppelde 
Samen Hier hen aan Senait, een Eritrese vrouw en moeder van twee 
jonge kinderen van 8 en 1 jaar. Senait had toen nog geen Nederlandse 
les gevolgd en sprak amper Nederlands. Hoewel dit een uitdaging was 
voor het opbouwen van contact, is er – juist in de lockdown periode - 
een hechte band ontstaan door de aanpak van de Welkom Groep.

Voor zowel Senait als de Welkom Groep was het belangrijk dat Senaits 
dochter zich veilig zou voelen en geen achterstand zou oplopen op 
school. Hier was Senait bang voor, omdat ze zelf geen Nederlands 
sprak en dus niet kon meehelpen met huiswerk, of met docenten 
kon communiceren. Daarom ondersteunde de Welkom Groep Senait 
bij het zoeken naar activiteiten voor haar dochter, zoals zwemles, 
én bij oudergesprekken op school. De groep maakten via WhatsApp 
afspraken met elkaar hierover. Niet via geschreven berichten, maar via 
spraakberichtjes, zodat Senait niet hoefde te typen in het Nederlands. 
Meestal hielp de dochter van Senait of hun cultureel ambassadeur 
Kaleb met het vertalen van de (spraak)berichten.

Toen de corona-epidemie uitbrak, zochten Welkom Groepsleden naar 
Tigrinya vertalingen van de maatregelen en persconferenties, en 
legden zelf én via de cultureel ambassadeur Kaleb aan Senait uit wat 
er aan de hand was. Omdat Senaits dochter ineens thuisonderwijs 
moest volgen, hebben de groepsleden intensiever contact gehouden 
met Senait. “Tijdens de lockdown hebben we onderling als groep 
een schema gemaakt om ervoor te zorgen dat het contact met Senait 
en haar dochter niet zou verwateren en we mee konden helpen met 
het huiswerk bijvoorbeeld.” Op die manier belden de groepsleden 
dagelijks met Senait en haar dochter om in het Nederlands te kletsen, 
mee te denken over huiswerk, of samen een verhaaltje voor te lezen- 
in het Nederlands uiteraard. Toen in de zomer weer meer afspraken 
mogelijk waren, hebben ze dit dagelijkse contact afgebouwd en 
spraken zij weer één op één af met elkaar. 

Mirjam: “Aan het begin verliep veel van het contact via Senaits 
dochter, terwijl Senait nu vaker zelf contact opneemt, berichtjes stuurt, 
of ergens zelf op reageert. Gedurende het jaar wist ze ons steeds beter 
te vinden bij vragen.” Ondanks de taalbarrière hebben zowel Senait als 
Mirjam het gevoel dat ze hun doel bereikt hebben.
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4.4 Interculturele communicatie en de rol van cultureel 
ambassadeurs

Culturele verschillen werden door een aantal deelnemers bij de start van de match als een 
drempel ervaren, met name door de statushouders. Zo gaven:

 • 55% van de Welkom Groepen en 81% van de statushouders gaven aan dat  
  het gevoel van culturele afstand gedurende hun deelname is afgenomen. 

Daarbij blijkt dat de statushouders niet alleen iets hebben geleerd over de Nederlandse cultuur, 
maar dat dit proces ook andersom heeft plaatsgevonden: 

 • 77% van de Welkom Groepen en 82% van de statushouders gaven aan de   
  cultuur en gebruiken van de ander beter te begrijpen dan direct na de match. 

Deze bevinding is belangrijk omdat binnen Samen Hier integratie wordt gezien als tweezijdige 
proces, waarbij niet wordt gestreefd naar culturele assimilatie van nieuwkomers.
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Figuur 4.2 Ervaringen van deelnemers omtrent interculturele communicatie



Cultureel ambassadeurs
Deelnemers zijn in dit proces ondersteund door cultureel ambassadeurs. 

Uit de tussentijdse surveys blijkt dat de ervaringen met de cultureel ambassadeurs verschillend 
zijn, en dat hier ruimte is voor verbetering. 

 • Zo geven 15,7% van de Welkom Groepsleden en 8,7% van de statushouders  
  aan niet tevreden te zijn over de beschikbaarheid of begeleiding vanuit de 
  cultureel ambassadeur. 

 • Van de statushouders geeft ruim 60% aan dat de cultureel ambassadeur 
  een belangrijke rol speelt in het contact, terwijl dit bij de Welkom Groepen  
  23,5% is.

 • Ook geeft 38% van de statushouders aan voor het contact grotendeels   
  afhankelijk te zijn van de cultureel ambassadeur, en is dit bij de Welkom 
  Groepen 20%. 

Hieruit blijkt dat zowel de Welkom Groepen als de statushouders profijt halen uit een proactieve 
culturele ambassadeur, die beschikbaar is via Whats-App contact en bij fysieke ontmoetingen 
om te helpen met de taalbarrière, communicatie en culturele verschillen.



“Ik leer ook heel veel over mijn 
eigen cultuur door de vragen 
van het gezin. En dan merk ik 
waar ik erg aan gewend ben in 
de Nederlandse cultuur terwijl 
dat niet vanzelfsprekend is. Zoals 
even snel online iets bestellen 
zonder te struikelen over 
woorden die ik niet begrijp.”

Thomas (24 jaar)
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4.5 Sociaal kapitaal en netwerkopbouw

Een van de centrale doelen van Samen Hier is om statushouders toegang te geven tot het 
netwerk en sociaal kapitaal van gevestigde Nederlanders. Aan statushouders is daarom in de 
tussentijdse evaluatie gevraagd of hun Welkom Groep hen had geholpen bij het vinden van 
(vrijwilligers)werk of een geschikte school. De antwoorden vormen een belangrijk eerste bewijs 
voor de effectiviteit van de matching en het belang van het sociale netwerk van de Welkom 
Groepen voor het integratieproces. 

Van de statushouders:

 • Gaven vier respondenten aan dat de Welkom Groep verantwoordelijk was  
  voor nieuw werk, hetzij voor henzelf, hetzij voor leden van hun huishouden;
 • Gaven vier respondenten aan door middel van de Welkom Groep    
  vrijwilligerswerk te hebben gevonden voor leden van hun huishouden;
 • Schreef een statushouder zijn inschrijving aan een universitair    
  trainingsprogramma toe aan de Welkom Groep;
 • Meldden vier dat de Welkom Groep hun kinderen had geholpen toegang te  
  krijgen tot onderwijs en andere diensten;
 • Meldden vier dat de Welkom Groep hen had geholpen toegang te krijgen tot  
  sociale en medische diensten; en 
 • Heeft een partner van een statushouder (die zelf ook een     
  vluchtelingenstatus heeft) een stage gevonden in haar vakgebied door 
  middel van de Welkom Groep.

Uit deze bevindingen blijkt dat Welkom Groepen een belangrijke rol hebben gespeeld bij 
het in contact brengen van statushouders met relevante personen of instanties. Ook werd 
aan statushouders gevraagd of de Welkom Groepen hen in contact hadden gebracht met 
een breder sociaal netwerk. Relevante connecties gaan vaak verder dan een direct netwerk 
van vrienden, familie of collega’s. De antwoorden van de statushouders laten zien dat, in 
overeenstemming met theorieën over sociaal kapitaal en sociale netwerken, Samen Hier de 
toegang tot bredere sociale contacten vergemakkelijkte:

 • Een statushouder gaf aan een baan te hebben gekregen via een vriend van  
  een Welkom Groepslid, een tweede respondent kon zich inschrijven voor het  
  hoger onderwijs vanwege de kennissen van een familielid van een Welkom  
  Groepslid; en
 • Negen statushouders gaven aan mensen uit het bredere netwerk van   
  de Welkom Groepen te hebben ontmoet voor sociale doeleinden, wat zij als  
  zinvol ervaarden.

Deze uitbreidingen van het sociale netwerk van statushouders zijn niet alleen van belang voor 
instrumentele doeleinden, zoals het vinden van een nieuwe baan of opleiding, maar ook voor 
sociale cohesie en vertrouwen (zie ook hoofdstuk 4.3). Een belangrijke maatstaf voor sociale 
cohesie en vertrouwen is de mate waarmee statushouders ook zelf de Welkom Groepsleden 
hebben geïntroduceerd aan hun eigen netwerk. 

Van de ondervraagde statushouders:

 • Gaven twee aan dat zij Welkom Groepsleden geïntroduceerd hadden aan   
  vrienden;
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 • Gaven vijf aan Welkom Groepsleden aan familieleden te hebben voorgesteld;
 • Gaven twee aan dat ze Welkom Groepsleden aan hun romantische partners  
  hebben voorgesteld;
 • Heeft een iemand de Welkom Groep aan huisgenoten voorgesteld; en
 • Heeft een iemand de groep aan andere mensen in de      
  nieuwkomersgemeenschap voorgesteld.

Deze bevindingen zullen in het eindrapport in meer detail behandeld worden, waarbij ook een 
vergelijking kan worden gemaakt met de controlegroep. Nu kan echter al voorzichtig gesteld 
worden dat deelname aan Samen Hier, zelfs halverwege de programmering, betekenisvolle 
gevolgen heeft op het gebied van integratie en sociale cohesie.
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De hond van vrienden van de dochter van

Hoe je netwerken inzet, weet de Haagse groep van Nur – 
oorspronkelijk afkomstig uit Iran - en Margreet goed. Margreet 
vertelt: “Via mijn werk ben ik in contact gekomen met de 
Spinozahof, een soort binnentuin waar een groep mensen op een 
oude parkeerplaats een fantastische stadstuin heeft opgezet. Nur 
kende deze plek, maar wist niet dat het mogelijk was om de tuin te 
bezoeken. Hij is er nu vaker geweest om te mediteren of te helpen 
met houthakken.” De Welkom Groep vroeg ook om hulp binnen 
hun eigen netwerk toen Nur vertelde dat hij graag een huisdier 
zou willen hebben. Margreet: “Nur is een echte dierenliefhebber 
en miste een huisdier. Vrienden van de dochter van Margreet 
hadden toevallig net een hond uit Marokko geadopteerd, dus 
hebben we hen en Nur aan elkaar voorgesteld. Die vrienden 
konden het ook goed vinden met Nur. Nur is nu een aantal keer 
met hen en de hond gaan wandelen, of pikt alleen de hond op voor 
een wandeling. Hij is dol op hem.”

Nur heeft zelf ook een groter sociaal netwerk opgebouwd binnen 
Den Haag die hij betrekt bij de Welkom Groep. Zo vroeg hij de 
groepsleden of zij een vriendin van hem wilde ontmoeten. Zij 
komt ook uit Iran en zou graag meer contact met Nederlanders 
willen. De klik is goed, dus inmiddels heeft de groep haar vaak 
ontmoet voor een etentje of strandwandeling. Daarnaast hebben 
de groepsleden weer hún netwerk ingezet voor Nur’s vriendin, 
omdat bleek dat ze graag haar Nederlands zou willen verbeteren. 
De Welkom Groepsleden hebben een aantal vriendinnen uit Den 
Haag opgetrommeld die Nederlands met haar oefenen.
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Vriendschap

Het antwoord is simpel op de vraag wat ze het meeste samen 
doen: “eten en praten”, vertellen Khalaf (29) en Nienke (26) uit 
Almere. Vaak gebeurde dit bij iemand thuis, soms in een café en 
met mooi weer waren ze veel te vinden in een park. Khalaf (29) 
komt oorspronkelijk uit Egypte en woont nu twee jaar in Almere. 
Afgelopen jaar ontmoette hij Nienke, Samantha, Lotte, Merel en 
Mo: vijf huisgenoten in hun afstudeerjaar, óf net begonnen met 
hun eerste baan. Zowel Khalaf als de Welkom Groepsleden wilden 
elkaar leren kennen en sociale activiteiten ondernemen. 
Door samen te eten of ergens koffie te gaan drinken heeft de 
groep naar eigen zeggen veel uitwisselingen gehad met elkaar 
over de Nederlandse taal en gewoontes, en over de Egyptische 
taal en cultuur. “Door de sociale activiteiten heb ik veel geleerd 
over spreektaal, bijvoorbeeld dat Ally een afkorting is van Almere,” 
vertelt Khalaf lachend. Naast samen eten, sportte de groep met 
elkaar, of speelde samen bordspellen. Ze gingen spontaan met 
elkaar om, als iemand zin had om film te kijken, dan werd dat op 
WhatsApp gedeeld en iedereen die mee wilde doen deed mee. Als 
iemand een keer druk was, dan was dat niet erg. 

Het sociaal contact heeft Khalaf verder geholpen: “Aan het begin 
dacht ik: ik ga niks sturen, want ze hebben daar geen tijd voor. 
Nu weet ik beter hoe afspraken maken in Nederland werkt en ik 
durf het meer. Nederlandse mensen zijn heel eerlijk dus als ze 
vrij zijn of echt geen tijd hebben, dan zeggen ze dat gewoon.” 
De relatie tussen de groepsleden is inmiddels tot een natuurlijke 
vriendschap gegroeid. 
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“Dit is de enige groep Nederlandse 
mensen waarmee wij contact hebben. 
Als het niet voor Samen Hier was 
geweest, hadden wij tot nu toe geen 
Nederlanders kunnen ontmoeten. Het 
is gewoon moeilijk hier. […] . Eerlijk 
gezegd dacht ik dat het niet heel lang 
zou duren voordat ze zouden stoppen, 
vooral de oudere mensen in de groep, 
maar het is heel anders gelopen.”

Abdulrahman (36 jaar)
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5. Matching & Begeleiding
Dit hoofdstuk biedt enkele bevindingen van de tussentijdse evaluaties op het gebied van de 
matching, de gegeven trainingen en overige begeleiding van Samen Hier en de impact van 
COVID-19 op het verloop van de pilot. In de surveys is gebruik gemaakt van een Likert schaal 
(dat wil zeggen: ‘helemaal mee eens’, ‘enigszins mee eens’, ‘niet mee eens, noch oneens’, 
‘enigszins mee oneens’, of ‘helemaal mee oneens’).

5.1 Matching

In de tussentijdse surveys is uitgebreid aandacht besteed aan de ervaringen van zowel 
statushouders als Welkom Groepsleden rondom de werving en de Pairity matchingsmethodiek. 
Negen van de oorspronkelijke matches die uit de intakesurveys en het algoritme waren 

Uitval
Negen van de oorspronkelijke matches die uit de intakesurveys en het algoritme waren 
gekomen zijn gedurende de evaluatieperiode beëindigd. Van deze groep konden drie 
statushouders en twee Welkom Groepen opnieuw gematcht worden.

Het uiteenvallen van de desbetreffende groepen had verschillende redenen, zoals 
gebrek aan tevredenheid over de kwaliteit van de match (met name met betrekking tot de 
gezinssamenstelling), te grote kwetsbaarheid aan de kant van de statushouder, verschillende 
verwachtingen rondom tijdsinvestering, moeite met online communicatie ten tijde van 
COVID-19 of gebrek aan interesse in het project bij statushouders die een voltijdbaan of 
-opleiding hadden gevonden in de periode tussen hun intakegesprek en de match. In één 
geval is de match waarschijnlijk vanwege de geaardheid van de groep door de statushouder 
beëindigd. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen zullen de principes van non-
discriminatie in toekomstige intakes explicieter aan alle deelnemers worden uitgelegd. 

Hoewel niet gekwantificeerd, is ‘breakdown’ een bekend gegeven in sponsorshipinitiatieven. 
In Canada, waar de particuliere vluchtelingensponsors financieel en wettelijk aansprakelijk 
zijn gedurende het eerste jaar na aankomst, komt dit ook voor.1 Deze uitkomst is daarom 
niet verrassend, zeker gezien het feit dat de matches in Samen Hier vrijwillig zijn en daarom 
gepaard gaan met de interpersoonlijke dynamiek inherent aan elke relatie. Uit de aangegeven 
redenen voor uiteenvallen en de mate van tevredenheid over de match kunnen echter wel 
lessen worden getrokken.

Methode en proces

 • Respectievelijk 41% en 10% van de Welkom Groepsleden gaven aan 
  “heel  tevreden” en “enigszins tevreden” te zijn over de Pairity 
  matching methodiek. 12% van de leden waren neutraal, 28% was “enigszins  
  ontevreden” en 4% “heel ontevreden”; en 
 • Respectievelijk 44% en 30% van de statushouders gaven aan 
  “heel tevreden” en “enigszins tevreden” te zijn over de Pairity matching   
  methodiek. 22% van de statushouders waren neutraal en 4% was “enigszins  
  ontevreden”.

1 Canadian Council for Refugees “Secondary Migration and Sponsorship Breakdown” https://ccrweb.ca/en/psr-toolkit/other-
useful-info-secondary-migration-and-breakdown; Refugee Support Training Program “Sponsorship Disputes and Breakdowns” http://
www.rstp.ca/en/infosheet/sponsorship-disputes-breakdowns/; Kyriakides et al. 2020. “Transactions of Worth in in Refugee-Host 
Relations,” in Laubman, Shaun and Geoffrey Cameron (eds.) Stranger to Neighbours: Refugee Sponsorship in Context. Toronto: McGill-
Queen’s University Press.
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De feedback van de Welkom Groepen was tweeledig: de online intakesurveys werden als te 
lang en te gedetailleerd ervaren en leden gaven aan te lang te moeten wachten voor een match. 
Hieruit maken wij op dat de intakesurveys moeten worden versimpeld en verkort en dat de tijd 
tussen intake en ontmoeting moet worden ingekort. 

Verwachtingen
In de resultaten van de tussentijdse evaluaties bleek ook een verschil te zijn in het verlangen 
om meer tijd te besteden met de match:

 • Respectievelijk 65% en 13% van de statushouders gaven aan 
  “helemaal eens” en “enigszins eens” te zijn met de stelling dat zij graag   
  meer tijd zouden besteden met hun Welkom Groep; 
 • Daarentegen gaven respectievelijk 20% en 29% van de Welkom Groepsleden  
  aan “helemaal eens” en “enigszins eens” te zijn met deze stelling. 35% was  
  het “enigszins oneens” met deze stelling en 16% “helemaal oneens”.

Dit verschil is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat integratie en het ontwikkelen van 
nieuwe relaties voor statushouders van zeer groot belang is, terwijl meedoen aan Samen Hier 
voor Welkom Groepsleden vaker een deeltijdactiviteit is. Dit duidt echter niet op een negatieve 
ervaring, zeker gezien de mate van vertrouwen en emotionele openheid die eerder in dit 
rapport vermeld staat. 

Naast tijdsduur gaven:

 • Respectievelijk 18% en 14% van de Welkom Groepsleden aan 
  “helemaal eens” en “enigszins eens” te zijn met de stelling dat zij te ver weg  
  woonden van hun match; en
 • Respectievelijk 26% en 17% van de statushouders gaven aan “helemaal   
  eens” en “enigszins eens” dat de geografische afstand te ver was.

Geografische afstand blijkt belangrijk voor het matchen, maar ook in de toekomst zal het 
lastig blijven om voor iedereen een match in de directe nabijheid te vinden. Deze resultaten 
hangen samen met het feit dat statushouders, meestal woonachtig in sociale huisvesting, 
en Welkom Groepen vaak in gesegregeerde delen van de stad wonen. Hoewel het buiten 
dit pilotprogramma valt om structurele ongelijkheid en beschikbaarheid van huisvesting te 
veranderen, zou deze bevinding wel in huisvestingsbeleid voor statushouders meegenomen 
kunnen worden. 

5.2 Trainingen, begeleiding en community building

Zowel Welkom Groepen als statushouders is gevraagd om hun tevredenheid aan te geven met 
de begeleiding die zij van Samen Hier krijgen. Het overgrote deel van de Welkom Groepen en 
statushouders is tevreden met de geboden begeleiding (zie Figuur 5.1). Er zijn verschillende 
manieren van begeleiding geboden waaronder trainingen (aan Welkom Groepen), maandelijks 
contact met een contactpersoon bij Justice and Peace en een cultureel ambassadeur. 
Daarnaast organiseert Samen Hier ook informele evenementen om de Samen Hier community 
te versterken en deelnemers van verschillende groepen de gelegenheid te geven elkaar te 
ontmoeten.
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Figuur 5.1 Ervaringen van deelnemers met de opzet en organisatie van Samen Hier.

Teamwork
Deelnemers gaven aan bij trainingen veel waarde te hechten aan voorbeelden uit de praktijk en 
aan mogelijkheden voor onderling contact tussen verschillende Welkom Groepen. Een Welkom 
Groepslid uit Almere vertelde: “Op een gegeven moment realiseerde ik me dat ik onderdeel ben 
geworden van een gemeenschap, wij ontmoeten uiteraard Genet, maar we zijn met een hele 
club mensen hiermee bezig als een groter geheel”. Ook valt op dat Welkom Groepen meldden 
dat zij graag met de concrete situatie van de nieuwkomer in hun groep aan de slag wilden gaan. 
Een groot deel van de groepen geeft daarbij aan dat ze verwacht hadden dat statushouders 
meer gecoördineerde ondersteuning zouden ontvangen vanuit de overheid. Groepen zien 
in dat kader voor zichzelf een grote rol als schakel, om indien nodig door te verwijzen naar 
verschillend aanbod en regelingen in de stad. Welkom Groepen onderstrepen het belang van 
nauw contact en afstemming tussen Samen Hier en verschillende dienstverleners zoals de 
Gemeente en VluchtelingenWerk.
     
Doelen stellen
De meeste Welkom Groepen gaven aan dat ze aan het begin van de match goed op de hoogte 
waren van de prioriteiten van de statushouder(s) in hun groep. Tegelijkertijd blijkt dat maar:

 • 20% van de Welkom Groepsleden samen met de statushouder(s) een    
  gedetailleerd plan heeft opgesteld over het behalen van de gewenste doelen. 

Het faciliteren van Welkom Groepen om hier een grotere rol in te spelen en samen met de 
statushouder(s) aan concrete doelstellingen te werken, kan in een volgende projectfase verder 
worden ontwikkeld (zie ook Hoofdstuk 6). 
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5.3 COVID-19

Bijna 94% van de deelnemers geeft aan dat de COVID-19 pandemie en de genomen 
maatregelen een (grote) impact heeft gehad op hun deelname aan Samen Hier en het 
contact met hun match. Dit is niet vreemd aangezien ze plotseling genoodzaakt waren om 
het onderlinge contact een geheel andere vorm te geven, wat met de nodige obstakels 
kwam. Sommige groepen vonden het bijvoorbeeld lastig om de continuïteit van het contact 
te waarborgen tijdens de lockdown en een goed ritme te vinden waarmee ze het contact op 
gang konden houden. Zo zei een Welkom Groepslid: “We zijn erg beperkt door corona, omdat 
we moeilijk kunnen inschatten hoe de nieuwkomer in onze groep corona ervaart en met welke 
mate van fysieke interactie zij zich comfortabel voelt.” Ook vonden ze het soms lastig om het 
contact ‘organisch’ te houden toen het allemaal online moest. Toch zijn door deelnemers 
allerlei creatieve manieren bedacht om betrokken te blijven. Zo hebben er bijvoorbeeld Skype-
gesprekken met hele gezinnen plaatsgevonden en één van de groepen heeft een heleboel 
instructiefilmpjes verzameld waarmee hun match Nederlands kon blijven oefenen. Ook toen 
de maatregelen versoepelden, pasten de deelnemers zich weer rap aan en zo vonden er 
bijvoorbeeld Suikerfeestvieringen, picknicks en wandelingen op anderhalve meter afstand 
plaats.

In het kader van de landelijke maatregelen had het Samen Hier projectteam van Justice and 
Peace ook intensieve contacten met andere stakeholders die betrokken zijn bij de situatie van 
statushouders. Een medewerker van een gemeente gaf aan door COVID-19 de toegevoegde 
waarde van de aanpak van Samen Hier nog duidelijker te hebben gezien. Doordat groepen een 
vertrouwensband met elkaar hadden opgebouwd, bleven zij ook tijdens de lockdown met elkaar 
in contact, terwijl klantmanagers soms veel meer moeite hadden om statushouders in beeld te 
houden en te weten hoe het met ze ging.
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“Door Samen Hier heb ik geleerd hoe 
belangrijk het is dat wij deze nieuwe 
mensen helpen met integreren. Het is 
een kleine moeite van onze kant, maar 
kan hen enorm helpen. Het is zeker 
heel leerzaam en ik verkondig dit ook 
aan mijn hele omgeving.”

Sarah (30 jaar)
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6. Impact, verbeteringen en vooruitblik
De eerste ervaringen uit de pilot Samen Hier bieden een goede basis om het programma na de 
pilot voort te zetten: uit de surveys blijkt namelijk dat 

 • 65% van de leden van Welkom Groepen en 86% van de statushouders geeft  
  aan dat Samen Hier blijvende impact heeft gehad op hun leven. 

Een lid van een Welkom Groep licht toe: “Ik heb ontzettend veel respect gekregen voor onze 
nieuwkomers, zij zijn zo ambitieus bezig om een nieuw leven op te bouwen. Het verrijkt mijn 
leven om ze te kennen.” In lijn met deze bevindingen 

 • stellen alle statushouders dat zij Samen Hier zouden aanraden aan andere   
  nieuwkomers en ruim 85% van de Welkom Groepsleden zou Samen Hier 
  aanraden aan vrienden, collega’s of familie.  

Figuur 6.1 Impact van Samen Hier op de deelnemers.

Figuur 6.2 Deelnemers die Samen Hier zouden aanraden aan vrienden, collega’s of familie.
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Zijn het (onderbenut) draagvlak en draagkracht van Nederlandse burgers door Samen 
Hier effectiever ingezet om vluchtelingen in lokale gemeenschappen te ontvangen, 
gevestigde sociale netwerken voor hen te ontsluiten en een proces van wederzijdse 
integratie te versnellen? 

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt onder andere dat deelnemers aan Samen Hier 
informele contacten met elkaar opbouwen die door veel van de statushouders als vriendschap 
worden benoemd, dat Welkom Groepen hun eigen netwerken hebben ingezet om doelen 
van deelnemende statushouders te bereiken, dat Welkom Groepen (in de beleving van de 
statushouders) hebben bijgedragen aan een beter begrip van de Nederlandse taal en cultuur 
en dat er wederzijds van elkaar geleerd wordt. Bij de eindevaluatie van de pilot zullen deze 
ervaringen kunnen worden vergeleken met die van de controlegroep. De eerste ervaringen en 
feedback van de huidige deelnemers aan Samen Hier geven nu in elk geval alvast een goede 
basis om het programma te continueren en te verbeteren:

 • Cultureel ambassadeurs zijn zeer belangrijk gebleken in de pilot om 
  deelnemers  te ondersteunen op het gebied van taal, communicatie en 
  culturele verschillen. Toch blijkt uit de tussentijdse surveys dat niet alle    
  deelnemers tevreden zijn over de beschikbaarheid van de Cultureel 
  Ambassadeur. Op basis van de maandelijkse contactmomenten en interne   
  evaluatie, blijken twee factoren belangrijk om te zorgen dat de rol optimaal   
  wordt benut: dat groepen weten wanneer zij hun cultureel ambassadeur 
  kunnen inschakelen; dat cultureel ambassadeurs zelf hun eigen rol goed   
  kennen. Komende periode gaat Justice and Peace verkennen of cultureel   
  ambassadeurs een actievere rol kunnen krijgen, waarbij zij meer betrokken 
  worden bij de organisatie van Samen Hier en daarnaast via trainingen meer   
  ondersteuning krijgen voor het proactieve en coachende aspect van hun rol. 
  Zo zou de cultureel ambassadeur in sommige groepen ook de rol van    
  contactpersoon op zich kunnen nemen, zodat deelnemers een eenduidig   
  aanspreekpunt hebben.

 • Verwachtingen: Zowel statushouders als Welkom Groepen springen in het 
  diepe  als ze beginnen aan Samen Hier: ze kennen hun match nog niet, ze   
  weten niet hoe de relatie zich gaat ontwikkelen, hoe de ander erin staat en 
  waar zij het beste ondersteuning kunnen bieden. Kortom ze weten niet wat 
  ze kunnen verwachten. Bij een aantal vroegtijdig gestopte groepen, speelden   
  verschillende verwachtingen een rol. Dit speelde zowel bij nieuwkomers als   
  bij de groepen, en ging bijvoorbeeld over de verwachte tijdsinvestering of de 
  aard van het contact. In dit laatste geval is te denken is aan een groep die sterk  
  ‘doelgerelateerd’ is, terwijl zij waren gematcht met een statushouder die vooral 
  vriendschap wilde opbouwen. Door in de eerste contacten met potentiële   
  deelnemers explicieter de verwachtingen van deelnemers te bespreken en te
  spiegelen aan eerdere ervaringen en de opzet van het programma, en dit   
  onderwerp ook uitgebreider terug te laten komen in starttrainingen voor groepen,  
  kan winst behaald worden. Daarnaast is het aan te raden voor toekomstige   
  deelnemersgroepen ook een startbijeenkomst te organiseren voor statushouders,  
  zodat ook zij meer inzicht hebben in het jaar dat zij samen met de Welkom   
  Groepen doorbrengen, en hoe zij om kunnen gaan met de verwachtingen van de  
  groep. De verwachting is dat deze maatregelen samen leiden tot minder uitval en  
  een hogere tevredenheid over deelname.
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 • Welkom Groepen geven aan graag met concrete doelstellingen en praktische  
  taken aan de slag te gaan. Hierin ligt een nog onbenutte potentie van de   
  betrokkenheid van burgers om integratie te faciliteren. Welkom Groepen blijken  
  creatief in de oplossingen en activiteiten die zij verzinnen, en de 
  vertrouwensrelatie die zij opbouwen biedt een goede basis om gezamenlijke   
  doelen te behalen. Een Welkom Groep uit Rotterdam organiseerde een etentje   
  voor hun hele netwerk waar de statushouder contacten kon leggen voor haar
  cateringbedrijf, een Welkom Groep in Haarlem ging met elkaar kamperen –   
  voorbeelden van activiteiten die professionele dienstverleners vanuit de aard van  
  hun functie niet kunnen ontwikkelen. Gedurende de landelijke lockdown, 
  waar dienstverlenende instanties soms het contact het hun cliënten dreigden   
  te verliezen, stuurden Samen Hier-deelnemers elkaar post of brachten ze elkaar  
  bezoek op afstand.

 • Welkom Groepen kunnen netwerken ontsluiten en hun tijd inzetten op een   
  manier die voor professionele dienstverleners (en vaak ook voor vrijwilligers 
  werkzaam in de maatschappelijke begeleiding) vaak niet mogelijk is. Deze   
  potentie kan meer worden benut door groepen na de match gerichter te   
  begeleiden om gezamenlijk de doelen en prioriteiten vast te stellen en dit te 
  vertalen naar een gezamenlijk plan. Op het gebied van arbeidsparticipatie is   
  daarbij meer winst te behalen door de Welkom Groep en de statushouder actief  
  te laten samenwerken met klantmanagers van de gemeente. 
  Dit vraagt van gemeenten een andere wijze van werken, en van Samen Hier te   
  zorgen voor een goede afstemming en heldere rolverdeling.

Samen Hier en hervestiging
In dit laatste kader ziet Justice and Peace op basis van de ervaringen uit de pilot ook kansen om 
Samen Hier door te ontwikkelen naar een sponsorship programma zoals in andere Europese 
landen inmiddels bestaat: waarin burgers een meer centrale rol spelen in de overkomst en 
ontvangst van vluchtelingen en daarin samen met lokale overheden een verantwoordelijkheid 
op zich nemen. In Rotterdam is een eerste stap in die richting gezet: Welkom Groepen 
van Samen Hier Rotterdam werken daar in afstemming met de gemeente Rotterdam en 
VluchtelingenWerk samen aan de ontvangst van hervestigde vluchtelingen (zie pagina 43). 
Het bevorderen van gelijkwaardige en duurzame relaties zal daarbij steeds een belangrijk 
uitgangspunt binnen Samen Hier blijven. Zoals ook blijkt uit de vorige hoofdstukken, ligt de 
toegevoegde waarde die deelnemers ervaren immers met name in die persoonlijke relatie en 
het contact dat zij hebben opgebouwd.
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Een netwerk voor hervestiging

Tom is Rotterdammer in hart en nieren en vormt een Welkom 
Groep in Rotterdam samen met vrienden. Samen Hier koppelt 
hen aan een vluchteling uit Soedan, Ahmed, die via hervestiging 
naar Nederland komt. Tom en zijn groepsleden vinden dat je er 
voor een ander moet zijn. Tom: “Ik heb heel lang in de pleegzorg 
gezeten en heb meerdere pleegkinderen opgevangen bij mij thuis 
alsof het mijn eigen kinderen waren. Dus in die zin is er voor mij 
persoonlijk een raakvlak bij Samen Hier, omdat ik weet wat je 
wel en niet moet doen als je iemand wilt begeleiden om zijn of 
haar plek te vinden. Daarnaast heb ik in het onderwijs gewerkt, 
dus ik heb wel een sociale inborst.” Naast hun hobby’s en baan 
wilden de vrienden graag iets doen om zinvol bezig te zijn. “Via 
het nieuws en media weet je wat voor ellende vluchtelingen 
meemaken en we vinden dat je er voor anderen moet zijn. Deze 
jongen komt uit de hel van Soedan, daarna was hij in een iets 
minder grote hel in Egypte, maar voor hem was het leven daar 
echt geen pretje. Dat geeft ons motivatie om een veilige en fijne 
omgeving te creëren voor hem in Rotterdam. We hopen dat Ahmed 
zich op zijn gemak voelt, en dat hij uiteindelijk gelukkig wordt in 
Rotterdam en er niet meer weg wil.” Tom en zijn vrienden zullen 
vanaf de eerste dag dat Ahmed in Rotterdam aankomt, betrokken 
zijn bij zijn integratie. Dat vergt intensieve begeleiding die de 
groep zonder problemen oppakt. De groep heeft voorafgaand aan 
Ahmeds komst al boodschappen gedaan, zodat alles in huis is 
als hij in zijn nieuwe thuis aankomt. Tom: “naast boodschappen 
ligt het formulier al klaar om straks snel een OV-chipkaart 
aan te vragen en we zijn rond aan het vragen bij bekenden of 
ze meubels zouden willen doneren. We moeten onszelf juist 
afremmen om niet teveel te regelen voor hem, want we willen 
dat hij zelf zeggenschap heeft over welke meubels hij wel of 
niet mooi vindt om in zijn huis te plaatsen bijvoorbeeld. We zijn 
enorm gemotiveerd om ervoor te zorgen dat hij zijn plek vindt in 
Nederland.”
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Bijlage 1: Samenstelling Welkom Groepen per stad

Tabel 1: Leeftijdsspreiding, onderlinge relatie en beroepen van Welkom Groepen

Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Almere

Almere 53 - 66 (59) Vrienden, 
Familie, 
Collega’s, 
Partners

Dagbestedingscoach en 
contactclown
Coördinator Informele Zorg
Service engineer
Onderzoeker/docent aan 
universiteit

Almere 23 - 28 (25) Vrienden, 
Collega’s, 
Buren, 
Partners

Student
Interim professional 
Banking & Insurance
Logistiek medewerker
Supermarktmedewerker

Almere 46 - 48 (47) Kennen elkaar via de 
kinderen

Maatschappelijk werker
Verpleegkundige
Sph-er
(wandel)Psycholoog
Tolk
Programmamanager

Almere 54 - 62 (58) Vrienden Ambtenaar
Hulpverlener
Projectmanager
Trouwambtenaar
Systeemtherapeut
Functioneel beheerder

Almere 60 - 83 (70) Kennissen Natuurgeneeskundige
Sociaal pedagoog
Secretaresse
Inkoper
Fotograaf



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Haarlem

Haarlem 30 - 48 (37) Kennen elkaar van 
een bijeenkomst van 
Samen Hier

Freelance Project Manager
Coördinator web
VvE Bestuurder
Wetenschap coördinator
Beleidsadviseur gemeente

Haarlem 31 - 40 (35) Vrienden Teamleider klantcontact 
vliegmaatschappij
Vilter
Sociaal ondernemer
Business analist
Sales verantwoordelijke 
Europa

Haarlem 28 - 36 (39) Vrienden IT Manager
Office Manager
Onderzoeker (promovendus)
Ingenieur
Horeca medewerker

Haarlem 27 - 50 (33) Collega’s Beleidsmedewerker cultuur
Projectmedewerker (2x)
Teamleider economie
Afdelingsmanager
Communicatiemedewerker
Beleidsmedewerker (2x)

Haarlem 47 - 50 (48) Vrienden Advocaat
Directeur stichting
Kinderpsychiater
Freelancer commercial 
development
Fysiotherapie, vrijwilliger 
gehandicapten en opleiding 
edelsmid
Freelance culturele 
marketing



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Haarlem

Haarlem 51 - 61 (57) Vrienden, Buren, 
Partners

Ingenieur
Oefentherapeut-
Mensendieck
ICT deskundige
Fysiotherapeute
Loods
Onderwijzeres

Haarlem 43 - 49 (47) Vrienden Ondernemer in 
maatschappelijke sector
Marketing
Strategisch adviseur voor 
gemeenten
Vastgoedondernemer
Partner bureau stedelijke 
ontwikkeling

Haarlem 49 - 56 (52) Vrienden Conflict coach en interim 
manager
Directeur reclamebureau
Laborante
HR manager

Haarlem 37 - 41 (39) Vrienden Lobbyist
Leerkracht
Interim manager
Financieel Directeur

Haarlem 46 - 60 (51) Vrouwennetwerk Social worker
Consultant
Teamcoach
Communicatiemedewerker
Make-up artiest

Haarlem 52 - 58 (55) Vrienden, ex-collega’s, 
kennis van school

Projectcoordinator 
seniorensport
Verpleegkundig specialist 
GGZ en psychotherapeute
Projectleider in de zorg
Docent
Communicatieadviseur
Doktersassistente
Luchthavenbeveiliger



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Haarlem

Haarlem 37 - 47 (42) Buren Consultant
IT directeur
Orthopedagoog
Vermogensbeheerder
Hoofd binnendienst
Accountmanager

Den Haag
Den Haag 41 - 59 (49) Vrienden, Collega’s, 

Buren
Senior adviseur
Student 
Gezondheidspsychologie
Ontwerper
Beleidsmedewerker
Projectmanager 
mediaproducties

Den Haag 26 - 61 (34) Familie Junior Financieel Analist
Analytics Consultant
Financieel Medewerker
Sensualiteitscoach
Coördinator Dagbesteding

Den Haag 23 - 36 (29) Collega’s Communicatiemedewerker 
Museummedewerker 
Hoofd Educatie 
Medewerker Planning 
Educatiemedewerker 

Den Haag 24 - 30 (27) Collega’s Projectmedewerker
Consulent participatie
Student
Jongerencoach
Accountant

Den Haag 25 - 44 (32) Vrienden, Politieke 
Kennissen

Vakbondsbestuurder
Ondernemer
Consultant
Beleidsmedewerker
Executive director NGO
Creative designer



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Den Haag

Den Haag 22 - 25 (24) Vrienden, 
Studenten op 
dezelfde school

Rijkstrainee
Stagiair
Rijkstrainee
Beleidsadviseur
Stagiair

Den Haag 31 - 41 (34) Buren Sociaal wetenschapper
Computerprogrammeur
Ondernemer

Den Haag 31 - 76 (56) Vrienden, Familie, 
bijeenkomst Samen 
Hier

Verpleegkundige en 
lactatiekundige
Projectsecretaris Vastgoed
Gepensioneerd docente 
Nederlands
Ingenieur pensioen
Communicatie professional

Den Haag 26 - 68 (58) Vrienden, Familie, 
partners

UX Researcher
Consulente
Beeldkunstenaar
Maatschappelijk werker
Business consultant

Den Haag 37 - 49 (44) Vrienden, collega’s Beleidsmedewerker
Zelfstandige
Beleidsmedewerker
Ambtenaar

Den Haag 37 - 42 (40) Vrienden, buren Gedragswetenschapper
Docent
Gemeente-ambtenaar
Orthopedagoog
Leerkracht basisonderwijs
Hulpverlener

Den Haag 26 - 33 (29) Kennen elkaar van 
stichting/ vereniging

Journalist
Beleidsmedewerker 
ministerie (2x)
Onderwijzer op middelbare 
school
Receptioniste



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Den Haag

Den Haag 26 - 42 (32) Vrienden, familie, 
partners

Communicatieadviseur (2x)
Project manager nonprofit 
sector
HR Manager
Student

Rotterdam
Rotterdam 25 - 26 (26) Vrienden, collega’s Ambtenaar (4x)

Rotterdam 27 - 34 (30) Vrienden, collega’s Wetenschappelijk 
onderzoeker (2x)
Arts
User experience designer
Manager

Rotterdam 23 - 37 (31) Kennen elkaar van 
een bijeenkomst van 
Samen Hier

Docent kunstacademie en 
freelance presentratrice
Student Arts & Culture en 
coördinator bij stichting
Leerkracht basisonderwijs (in 
opleiding)
Fotograaf en filmmaker

Rotterdam 27 - 35 (31) Vrienden Ondernemer
Studio manager
Museum educator
Ingenieur

Rotterdam 22 - 35 (30) Vrienden, Buren, 
huisgenoten

Student (5x)
Ontwerper



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Rotterdam

Rotterdam 25 - 42 (29) Vrienden, collega’s Projectcoördinator en 
docent 
Coördinator en docent 
Zelfstandig ondernemer
Fotograaf en stadsgids
Ondernemer
Logopedist
Orthopedagoog
Coördinator  en illustrator
Content marketeer en 
vlogger

Rotterdam 30 - 40 (35) Vrienden, buren Sales Manager Afrika 
& Midden Oosten bij 
internationaal bedrijf
Schilder, timmerman, en 
voormalig galeriehouder
Muzikant
Manager HR
Projectleider
Projectleider in de 
welzijnssector

Rotterdam 42 - 57 (49) Buren Beleidsmedewerker
Docente
Leerling
Psychotherapeut
Architect

Rotterdam 21 - 21 (21) Vrienden Student (5x)

Rotterdam 31 - 70 (51) Buren Finance Manager
Salesmanager
Rechter
Software engineering 
manager
Gepensioneerd onderzoeker 
onderwijs
Gepensioneerd huisarts



Stad  
 

Leeftijdsspreiding Onderlinge Relatie Beroepen

Rotterdam

Rotterdam 30 - 32 (31) Vrienden Consultant 
Voedingsmiddelenindustrie
Docent Economie VO
Milieuadviseur
Lucht verkeersleider
Docent PO

Rotterdam 49 - 74 (58) Vrienden, Partners Gepensioneerd docent
Manager radiologie & 
nucleaire geneeskunde
Begeleider in de zorg
Docent
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