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Indiener/Fractie

Omschrijving
Wethouder Roduner zegt, op verzoek van D66 (mevrouw Dekker), 
toe de omvang van een specifeke doelgroep in kaart te brengen en 
na te gaan of hiervoor aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Hierbij gaat het om de doelgroep van vluchtelingen, vrouwen en 
migrantenvrouwen waar de werkloosheid hoog is.

Afdeling
Wl
Verantwoordelijke
Hofman, D.D.
Email
dhofman@haarlem.nl
Telefoonnummer
023-5115594

Stand van Zaken/afdoening
We hebben aanbod ontwikkeld voor specifieke doelgroepen, ook voor vrouwen. Gezien het bestaande 
aanbod is er momenteel geen aanleiding voor aanvullende maatregelen.

Naast het generieke aanbod is er een gepast aanbod gedaan aan statushouders, migrantenvrouwen en 
vrouwen van autochtone herkomst.

Statushouders:

- Naast het generieke ondersteuningsaanbod om mensen te begeleiden naar werk, heeft de gemeente 
samen met Vluchtelingenwerk en re-integratiepartners Pasmatch en Agros een specifieke re- 
integratieaanpak voor statushouders ontwikkeld. Dit aanbod staat open voor man en vrouw.

- Samenwerking UAF, waarbij extra ondersteuning wordt gegeven aan hoogopgeleide statushouders. Ook 
dit aanbod staat open voor man en vrouw.

- Een deel van de statushouders is actief bij het "Sür-Atelier". Hierbij is men aan het werk en leert men 
tevens de taal.

Vrouwen: Naast het bestaande aanbod aan generieke re-integratie instrumenten loopt er een pilot 
specifiek gericht op vrouwen; Powervrouwen. Powervrouwen is een project gericht op het bevorderen van 
economische zelfredzaamheid.

Migrantenvrouwen: Migrantenvrouwen nemen al deel aan de bestaande pilot "Talent naar de Top", een 
aantal van hen is via deze wijze doorgestroomd naar werk in de zorg. Daarnaast zien we dat de sociale 
coöperatie Turquoise voornamelijk draait op migrantenvrouwen. Een goede ontwikkeling.
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Het brede pallet aan re-integratiemogelijkheden staat open voor iedereen die aan het werk wil en/of een 
vervolgstap richting deelname aan de samenleving wil maken. Maatwerk is hierbij een essentiële 
voorwaarde voor succes. Daarnaast hebben we in het kader van onze re-integratietaak een specifiek 
ondersteuningsaanbod gerealiseerd voor de doelgroep statushouders.

In bijlage 1 vindt u een overzicht van de omvang, absolute aantallen en percentages van specifieke groepen 
in de bijstand, namelijk vrouwen, vrouwen met niet-westerse migratieachtergrond en statushouders.

Afdelingsmanager Meulenbelt, K. 12-10-2018 Meulenbelt, K.
14:40:26

Portefeuillehouder 00 Roduner, F.J.
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Bijlage 1) Overzicht omvang specifieke groepen in Haarlem: aantallen en percentages vrouwen, 
migrantenvrouwen met niet-westerse achtergrond en statushouders.

Gemeente Haarlem Aantal Percentage Aantal Percentage t.o.v.
2018 aantal vrouwen in 

Haarlem
Inwoners 159.717 81.522

Bijstandsgerechtigden in 
Haarlem

3.592 2.2% 1.631 2.0%

Bijstand in Haarlem Aantal Percentage 
t.o.v. aantal 
personen in 
bijstand

Aantal
vrouwen

Percentage t.o.v. 
aantal vrouwen in 
bijstand

Bijstandsgerechtigden met
niet-westerse
migratieachtergrond

1735 48.3% 709 43.5%

Statushouders in bijstand 820 22.8% 306 18.7%

Bron: Buurtmonitor Gemeente Haarlem, gefilterd: meest recente cijfers. Geraadpleegd september 2018.

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond: het geboorteland van de ouders en/of persoon 
zelf bepaalt of de migratieachtergrond westers of niet-westers is.

Niet-westers: persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en 
Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Om een persoon met migratieachtergrond te meten wordt allereerst gekeken naar het geboorteland 
van de persoon in kwestie, vervolgens naar het geboorteland van de moeder, en pas daarna naar het 
geboorteland van de vader. Het gaat om personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is 
geboren.


