
DE ZEVEN VAN INTEGRATIE 
Uit het slotdocument pilot Trajectregie voor Statushouders Nijmegen 
 
Succesvolle integratie en het bevorderen van burgerschap van nieuwkomers is essentieel voor een 
vitale samenleving. Hierbij is een balans tussen de verwachtingen van de ontvangende samenleving en 
die van de nieuwkomers onmisbaar. Het bijstellen van verwachtingen creëert reëel perspectief en 
stimuleert het leren van de Nederlandse taal, sociale integratie en duurzame arbeidsparticipatie. Erken 
hierbij de gevolgen van een vluchtproces: ontworteling en aarding in een nieuwe samenleving zijn 
onlosmakelijk verbonden met psychosociale problemen die grote impact hebben op het vermogen te 
integreren. Verleid nieuwkomers een onderdeel te zijn van de samenleving door te investeren in 
(laagdrempelige) participatiemogelijkheden. 
 

1. Investeer in een vertrouwenspersoon. 
Zorg voor een vast contactpersoon die het vertrouwen heeft van de statushouder, de statushouder 
het vertrouwen in eigen kunnen en een reëel perspectief in het integratieproces geeft en in staat is 
een brug te zijn tussen statushouder en relevante partners in de integratieketen. 
 

2. Stimuleer de nieuwkomers te participeren.  
Door aan te haken op interesses en verwachtingen van de statushouder en creatief te zoeken naar de 
mogelijkheden binnen de kaders van de Nijmeegse samenleving. 
 

3. Focus op eigenaarschap van statushouders over eigen integratie.  
Door de verantwoordelijkheid voor het slagen in handen van de statushouders te leggen vergroot dit 
de zelfredzaamheid en het succes van participatie. Hierin is steun bij de reflectie op de effecten van 
ontworteling en aarding in een nieuwe samenleving essentieel. 
 

4. Erken de impact van psychosociale problematiek op integratie. 
Creëer laagdrempelige mogelijkheden om psychosociale problemen te erkennen en bespreekbaar te 
maken. Maak hierbij gebruik van ervaringsdeskundige sleutelfiguren en lotgenotengesprekken. 
 

5. Verzorg éénduidige informatievoorziening.  
Zorg voor goede en éénduidige informatieverstrekking aan zowel statushouders als partners in de 
integratieketen. Hier moet centrale regie op zijn.  
 

6. Werk aan korte en lange termijn doelen, die overzicht geven over verschillende aspecten 
van integratie. 

Ontrafeling en overzicht over te zetten stappen heeft positieve impact op de kans van slagen.  
 
7. Verbind bestaande partijen en organiseer overleg.  

Investeer in goede samenwerking tussen alle relevante partijen, inclusief vrijwilligers, om het overzicht 
in de integratieketen te behouden. Meer coherentie, korte lijnen en een sluitende aanpak zijn 
belangrijk om integratietrajecten goed te laten verlopen. 
 

 


