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RAADSINFORMATIE inzake participatie allochtone vrouwen

Met de volgende informatie verstrekken wij u een tussentijdse rapportage zoals
toegezegd in de raadsvergadering van augustus 2008.
Rapportage "Participatie Allochtone Vrouwen 2008-2011" mei 2009

Inleiding
In augustus 2008 is de notitie "Participatie Allochtone Vrouwen 2008-2011"
vastgesteld. Bij de bespreking in de gemeenteraad iseen tussentijdse rapportage
toegezegd in de zomer van 2009. In deze raadsinformatiebrief wordt u
geïnformeerd over de resultaten die er t/m het eerste kwartaal van 2009 zijn
behaald.
Eenaantal ontwikkelingen hebben een aanscherping van de inde notitie
"Participatie Allochtone Vrouwen" genoemde programmalijnen tot gevolg gehad.
Daarbij kan gedacht worden aan:
- de vorming van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD): de Sociale Dienst is een
zelfstandig orgaan geworden onder bestuur van de bestuurscommissie Sociale
Dienst Drechtsteden;
- de invoering van de nieuwe wet Inburgering (WI): de invoering is niet
vlekkeloos gelopen waardoor inde tweede helft van 2007 en 2008 te weinig
mensen zijn gestart met een WI-traject. In de inburgeringsagenda SDD staan
de maatregelen genoemd die getroffen zijn om deelname aan inburgering te
bevorderen;
- devorming van een participatiebudget: de schotten tussen de WWB,WI en
WEB (wet educatie en beroepsonderwijs) zijn verdwenen. Binnen de SDD enMO
wordt nagedacht over hoe de participatie moet worden vorm gegeven en op
welke wijze de werkzaamheden van de SDD en de Sector Maatschappelijke
Ontwikkeling (MO) aanvullend op elkaar kan worden ingericht.
Resultaten tot 1 mei 2009
Hieronder vindt ueen overzicht van de resultaten tot en met het eerste kwartaal
2009, die daarna verder worden toegelicht.
Het actieplan "participatie allochtone vrouwen" is een uitwerking van het
meerjarenbeleidsprogramma. Voor het onderdeel: "integratie iseen belangrijke
prioriteit, in het bijzonder waar het gaat om het versterken van maatschappelijke
verbindingen en het creëren van veel meer mogelijkheden voor werk enscholing.
Taalonderwijs en inburgerings trajecten zijn daarbij absoluut nodig".
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Deactiviteiten moeten een bijdrage leveren aan de geformuleerde meerwaarde nl.:
"Vrouwen zijn gemotiveerd om inte burgeren ente participeren en grijpen de kans
om hun talenten te ontwikkelen".
De hier genoemde projecten hebben betrekking op de inzet van de sector
Maatschappelijke Ontwikkelen (MO). Inburgering heeft betrekking op de inzet van
de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Om die reden gelden de gewenste
resultaten voor de Drechtsteden*. (Om een indruk te krijgen: voor Dordrecht zijn
we uitgegaan van 63% en circa 50% daarvan vrouwen).
Activiteit

Resultaat 2008

Gewenst resultaat 2009

Resultaat l e kwartaal 2009

Project MENS

69 koppelingen
26 vrijwilligers
54 pers. uitgestroomd

50 koppelingen

21 koppelingen
10 vrijwilligers
10 pers. uitgestroomd

Taalmaatjes

werving 30 allochtone vrouwen
werving 30 vrijwilligers

in het voorjaar beschikt, zal
vanaf de zomer worden
uitgevoerd

Project
eten=weten

200 personen div. nationaliteiten
kookboek
kunstwerk

150 mensen hebben
deelgenomen aan een activiteit.
In het voorjaar gaat een groep
Afghaanse vrouwen zelfstandig
verder

V

V

Voortraject
inburgering (WI)

Drechtsteden: 182
Dordrecht: 114
Vrouwen: 57

100

Nog geen gegevens van
ontvangen

Inburgering (WI)

298
waarvan 123 Dordtse
vrouwen

Drechtsteden: 700
Dordrecht: 441
Vrouwen: 220

Dordrecht: t/m maart
108 pers geplaatst
15 voorlichtingsbijeenkomsten

5 Wl-groepen bezoeken Grote
Kerk, museum van Gijn,
Bibliotheek, DIEP en Biesbosch

2 groepen a 10 pers.

Erfgoedhuis

V

V

startersproject

19 vr. intake
12 vr. traject
7 vr. ondernemersplan
4 vr. gestart
1 vr. werk

geen

Is niet gecontinueerd; geen extra
subsidie ontvangen.
Niet opgenomen in regulier
beleid SDD.
Andere mogelijkheden worden
onderzocht.

1001-kracht

10 WMO-ambassadeurs

10 wmo-ambassadeurs

10 personen zijn ingestroomd in
een traject.
36 vrouwen geworven.
Voor 19 vrouwen wordt passend
vrijwilligerswerk gezocht.
17 vrouwen zijn verwezen naar
de SDD voor inburgering.

V

14 vrouwen zijn ingetaked en
worden geplaatst

V

150 vrouwen doen vrijwilligerswerk

Interculturalisatie
zorg

Ontwikkeling project
Win, migrante vrouwen
voor de zorg
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20 vrouwen hebben een leerwerk traject
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Toelichting
Project MENS
In 2006 is gestart met het project MENS (Met elkaar Nederlands leren), dat door
VIOZ wordt uitgevoerd. Het project is ontwikkeld met behulp van het Oranjefonds
(de eerste 3jaar, daarna overgenomen door MO). Het project MENSgeeft vrouwen,
die door in de persoon gelegen omstandigheden (psychische problemen, isolement
e.d.) niet deel kunnen nemen aan de reguliere groeps taallessen,thuis of in kleine
groepjes van maximaal 3 personen les. De lesgeefsters zijn vrijwilligers. Jaarlijks
krijgen circa 50 personen op deze manier les. Erwordt gestreefd om de vrouwen na
20 weken door te laten stromen naar een reguliere taalactiviteit. In 2009 zal de
focus er primair op gericht zijn dat vrouwen doorstromen naar een WI-traject.
Taalmaaties
Al verschillende jaren wordt door DWO in samenwerking met het DaVinci College en
VIOZ taaimaatjes projecten uitgevoerd. In 2008 heeft DWO hiervoor subsidie
ontvangen van het Oranjefonds. In 2009 is het taaimaatjes project primair gericht
om vrouwen toe te leiden naar het inburgeringstraject. Allochtone vrouwen die zeer
beperkt Nederlands spreken worden gekoppeld aan een vrijwilligerster die wel goed
Nederlands spreekt. Zij oefenen samen de taal, bezoeken voorzieningen in de buurt
zoals b.v. de school, buurthuis, consultatiebureau. Het doel is om de vrouwen op
deze wijze te stimuleren naar buiten te treden, de taal te oefenen en deel te gaan
nemen aan een WI-traject.
Daarnaast zal de SDD in de tweede helft van 2009 inburgeringscoaches aanstellen
die WI-cursisten begeleiden. Dezezijn speciaal bestemd voor cursisten aan het WItraject. Het aanbestedingstraject hiervoor is inmiddels afgerond.
Project Eten is Weten
In de wijk Sterrenburg wordt het project Eten isWeten uitgevoerd. Door middel van
creatieve technieken (handwerken, schilderen e.d.) en het samen koken en eten
komen mensen met verschillende nationaliteiten met elkaar in contact en worden
levensgeschiedenissen met elkaar uitgewisseld. Aan de wekelijkse bijeenkomsten
hebben tot nutoe 150 mensen deel genomen. Op 13juni zal tijdens een wijkdiner
een kookboek worden aangeboden aan de wethouder en het kunstwerk zal worden
onthuld. Erwordt nog onderzocht of voor het kunstwerk een centrale plaats in de
stad kan worden gevonden.
Inburgering
In 2008 zijn minder mensen met een WI-traject gestart dan voorgenomen was. In
de inburgeringsagenda heeft de SDD een aantal maatregelen geformuleerd die
moeten leiden tot een grotere deelname aan de WI-trajecten. Dedeelname aan de
WI-trajecten is een eerste stap op weg naar participatie en werk. Op basis van het
profiel van de cursist wordt de cursist geplaatst in eentraject dat het beste bij
hem/haar past zoals b.v. voor hoger opgeleiden, gericht op werk of opvoeding.
Vanaf de tweede helft van 2009 kunnen cursisten kiezen om tijdens het WI-traject
deel te nemen aan een maatschappelijke stage.
In 2009 heeft de SDD in Dordrecht ca. 15voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd
voor professionals, sleutelfiguren en vertegenwoordigers van migrante organisaties.
Deze bijeenkomsten zullen in de komende tijd worden gecontinueerd. Daarnaast
verschijnt regelmatig een nieuwsbrief en zijn folders vertaald in verschillende talen.
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In de eerste drie maanden van 2009 zijn in Dordrecht 108 mensen gestart met een
WI-traject. Voor 2009 isgepland dat in de Drechtsteden 700 personen met een WItraject starten. Mensen voor wie het niveau van het WI-traject te hoog is kunnen
voorafgaand een voorbereidingstraject WI* volgen.
De uitvoering van de inburgering isde primaire verantwoordelijkheid van deSDD.
Om die reden staan in deformat de resultaten van de Drechtsteden weergegeven.
Het aantal inwoners van Dordrecht beslaat circa 63% van het totale aantal inwoners
van de Drechtsteden.
Erfqoedhuis Dordrecht
In 2008 heeft het Erfgoedhuis Zuid Holland Zuid het initiatief genomen om een
Erfgoedhuis Dordrecht opte richten. Eenaantal culturele organisaties zoals de
Nieuwe Kerk, DiEP, Museum van Gijn, Bibliotheek en het Biesbosch Centrum hebben
samen met het DaVinci College inhoud gegeven aan het onderdeel maatschappijoriëntatie in het WI-traject. In de lesbrief, die speciaal hiervoor gemaakt is, wordt
b.v. een periode in de Dordtse geschiedenis beschreven en daarbij een link gemaakt
met de Grote Kerk, DiEP, museum van Gijn etc. Eendeel van de lesbrief wordt op
locatie behandeld.Tot nu toe hebben 2 lesgroepen het totale programma gevolgd.
Decursisten zijn bijzonder enthousiast. Minimaal 3 lesgroepen zullen dit jaar nog
deelnemen. Erwordt onderzocht hoe ook andere groepen van dit aanbod gebruik
kunnen maken.
Project Startende Onderneemsters
In 2007 en 2008 heeft de St. Zwarte Zakenvrouwen Nederland een startersproject
uitgevoerd voor allochtone vrouwen. Hiervoor is nauw samengewerkt met de SDD
en met Economische Zaken. Het doel was dat 10vrouwen met een eigen bedrijf
zouden zijn gestart of regulier werk hadden gevonden. Inmiddels zijn 4 vrouwen
gestart en zijn 3vrouwen nog bezig met de voorbereiding. Eenvrouw heeft een
reguliere baan gevonden.
In detweede helft van 2008 heeft binnen de SDD een herijking van het
startersbeleid plaatsgevonden. Het beleid van de SDD blijft gericht op een
individuele benadering terwijl bij het project startende onderneemsters de
groepsgerichte aanpak centraal stond. Het project, uitgevoerd door de St. Zwarte
Zakenvrouwen Nederland,zal niet worden gecontinueerd. Vrouwen met een
uitkering kunnen gebruik maken van defaciliteiten die de SDD biedt. Daarnaast
kunnen zij gebruik maken van de dienstverlening van het ondernemersloket en de
ondernemerscoaches. Het DaVinci College kan, bij voldoende belangstelling, een
module ondernemerschap aanbieden. De intensieve begeleiding die cruciaal is voor
deze doelgroep ontbreekt. In Wielwijk worden tegen aantrekkelijke voorwaarden
bedrijfsruimten ter beschikking gesteld aan startende ondernemers. Met de
verschillende partners zal worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het
project te continueren.
Project Duizend en één Kracht:
Degemeente Dordrecht wil allochtone vrouwen stimuleren om actief mee te doen.
Hiervoor heeft Dordrecht een convenant gesloten met het Rijk en maakt zij deel
uit van het landelijke project Duizend en één Kracht.
Het doel van dit project isom vrouwen te stimuleren zichte ontwikkelen en hun
kansen op een zinvol bestaan te benutten.
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Dit zal gebeuren langs een aantal wegen:
* het organiseren van doorlopende leerwegen. Hieronder wordt verstaan dat
vrouwen gestimuleerd worden om via activering, inburgering, maatschappelijke
participatie en scholing steeds een volgende stap te zetten. Hiervoor zullen
afspraken gemaakt worden met de DWO,VIOZ en de SDD. Binnen de WItrajecten zullen vrouwen gestimuleerd worden om deel te nemen aan
maatschappelijke stages. Het traject wordt beëindigd met een exit-gesprek
(cursist, docent, trajectbegeleider SDD) waarbij de vervolgstappen worden
besproken.
* werving van vrouwen die nog niet bekend zijn bij de gemeente. Voor dit project
worden vrouwen geworven die zich verstaanbaar kunnen maken in het
Nederlands. Vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar verdere ontwikkeling en
betaald werk. Ter ondersteuning leren zij welke vaardigheden nodig zijn om
vrijwilligerswerk te kunnen doen; zij worden bewust gemaakt van de
(omgangs)codes binnen organisaties. Aanvullend op de begeleiding en de training
die geboden wordt voordat de bemiddeling wordt gerealiseerd kunnen de
vrouwen deelnemen aan een empowerment traject.
Dewerving wordt gerealiseerd door twee bureaus te weten 4AIIAdvice en Compas
Consultants. Het PAD neemt de bemiddeling,training en begeleiding voor haar
rekening. Vrouwen die onvoldoende Nederlands spreken worden toegeleid naar de
SDDvoor een WI-traject. Deandere vrouwen worden bemiddeld naar
vrijwilligerswerk.
Deformele aftrap van het project werd door circa 60 personen bezocht. De meesten
van hen waren vertegenwoordigers van de Zelforganisaties en vrijwilligersorganisaties. Eenaantal vrouwen waren ook op zoek naar vrijwilligerswerk.
* aanvullende activiteiten: De St. Zorgbelang heeft in 2008 en 2009 10 migrante
vrouwen getraind en begeleid om mensen uit de migrante groepen te kunnen
informeren over de WMO. Hiervoor houden zij spreekuren in de buurthuizen en
worden mensen actief bezocht. In het najaar van 2009 wordt onderzocht of er
mogelijkheden bestaan om de verschillende voorlichters op het gebied van
gezondheid en wmo te verbinden.
In totaal willen we in de komende 3jaar jaarlijks 150 vrouwen kennis laten maken
met het vrijwilligerswerk. Deze aantallen zijn zéér ambitieus geformuleerd. De
resultaten over het eerste kwartaal 2009 laten zien dat de werving van vrouwen
moeilijker blijkt te zijn dan verwacht. Tot nu toe zijn er 46 vrouwen geworven: 10
van hen doen al vrijwilligers werk; 19 worden binnenkort bemiddeld naar passend
vrijwilligerswerk en 16vrouwen zullen eerst een WI-traject gaan volgen.Twee
zaken vallen op: vrouwen spreken onvoldoende Nederlands en moeten eerst
inburgeren of vrouwen zijn goed opgeleid en zijn op zoek naar betaald werk. In
beide gevallen worden devrouwen verwezen naar de SDD/Werkboulevard. Aan de
organisaties, die de werving verrichten, is gevraagd plannen te ontwikkelen om de
werving van vrouwen die al zijn ingeburgerd te intensiveren.
Interculturalisatie van de zorg
Het deelproject Win, migrante vrouwen voor de zorg iseen onderdeel van een
project dat geïnitieerd is door Actiz (branche organisatie in de zorg), de DVVD
(Directeuren Verzorging en Verpleging Drechtsteden) en de gemeente. De
aanleiding voor dit initiatief was de zorg voor een tekort aan geschikte
arbeidskrachten in detoekomst. Het project volgt 3 sporen:
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- reguliere zorgopleidingen: extra voorlichting op o.a. vmbo-scholen om de
instroom te verhogen met 10%;
- ontwikkelen van instrumenten om het kwaliteitsniveau van de zittende
werknemers te verhogen en doorstroming mogelijk te maken;
- specifieke projecten zoals het project Win, migrante vrouwen voor dezorg.
In het deelproject Win, migrante vrouwen voor de zorg zullen 20 vrouwen worden
geworven en opgeleid om een baan te gaan vervullen in de zorg op niveau 2/3.
Erzijn 3 ronde tafel gesprekken gehouden i.s.m. Zelforganisaties en het CWI. Er
wordt een training diversiteit en interculturalisatie georganiseerd. Aan het einde van
het traject zullen allochtone zorgconsulenten worden aangesteld.Tot nutoe hebben
14vrouwen belangstelling getoond. Zij zullen worden ingetaked door het CWI. Bij
de intake wordt op basis van een profiel de kandidaat gematched met een
zorginstelling.
Erzullen afspraken gemaakt worden hoe de ervaringen met dit project kunnen
worden gecontinueerd.
Evaluatie
Het actieplan "Participatie Allochtone vrouwen 2008-2011", waarover u in augustus
2008 een besluit heeft genomen is in de praktijk té ambitieus gebleken. Al werkend
heeft er een prioritering plaatsgevonden tussen de activiteiten waarvoor de SDD
primair verantwoordelijk is (startende onderneemsters, (her)intredende vrouwen,
inburgering) en de activiteiten waarvoor MOprimair verantwoordelijk is (integratie,
vrijwilligers, interculturalisatie van de zorg). (Hoger opgeleide) Allochtone vrouwen
zonder uitkering kunnen zich inschrijven bij de SDD en vervolgens melden bij het
leer-werkloket om een afspraak te maken met het werkgevers-servicepunt.
Vrouwen kunnen een beroepskeuze- of competentietest doen.Afhankelijk van de
resultaten hiervan worden de scholingsmogelijkheden besproken.
Met de SDD is bestuurlijk afgesproken dat zij rapporteren aan de bestuurscommissie
SDD.
De projecten lopen goed; de uitvoering van één project moet nog beginnen en één
project is niet gecontinueerd. Dewerving van allochtone vrouwen binnen het
project Duizend en Één kracht heeft aandacht nodig. De uitvoerders zullen een
plan van aanpak maken om de voorlichting over vrijwilligerswerk en de werving te
intensiveren. De uitgaven verlopen conform de begroting.
In het najaar zijn de resultaten bekend van de integratiemonitor. Het is mogelijk
dat deze resultaten aanleiding geven tot het wijzigen van de prioriteiten.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethouders
loco-secretaris
de loco-burgemeester

Pagina 6 / 6
Model brief actieve informatie

