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Stichting M7collectief                         Jaarplan 2022

  

 
 
Stichting M7collectief is vanaf augustus 2020 werkzaam voor statushouders in en om Nijmegen. We 
begeleiden statushouders die op zoek zijn naar duurzaam werk en/of een passende opleiding. De 
wensen en mogelijkheden van de cliënt staan daarbij centraal. We nemen de tijd om naar haar of 
zijn verhaal te luisteren. We kijken naar wat de cliënt zelf kan doen en waar de belemmeringen of 
drempels liggen. Zelfredzaamheid staat voorop, maar als we denken dat de cliënt extra hulp nodig 
heeft, dan zetten wij in overleg met de persoon noodzakelijke vervolgstappen.  
 
 

Doel en visie van de stichting  

De participatiewet beoogt een snelle en duurzame uitstroom naar betaald werk voor mensen met 
een uitkering, inclusief statushouders. De wet focust op een zo kort mogelijk gebruik van collectieve 
voorzieningen. Daarna kan men alsnog op eigen kracht proberen een baan op niveau te vinden. Dat 
laatste lukt echter haast nooit (dit blijkt uit diverse onderzoeken). Vluchtelingen hebben te weinig 
kennis van het Nederlandse onderwijssysteem en arbeidsmarkt. Statushouders hebben vaak geen 
eigen netwerk. Ook heeft men niet altijd zicht op eigen capaciteiten en mogelijkheden en wat die 
waard zijn in de Nederlandse samenleving. Een eigen afweging of keuze maken is dan moeilijk. Dat 
frustreert en zorgt voor afhaken. 
 
Ons doel is statushouders te ondersteunen bij het vinden van een  opleiding, passend werk of een 
leerwerkstage of vrijwilligerswerk. Ons uitgangspunt daarbij is om in iedere situatie het belang van 
de statushouder te laten prevaleren en in kaart te brengen wat hij of zij  vanuit de eigen achtergrond 
onze samenleving te bieden heeft aan kennis, ervaring en aspiraties.  
 
De weg naar duurzaam werk begint met het behalen van een startkwalificatie. Dit is het minimale 
onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op geschoold werk. Dit kan zijn een havo- of vwo- 
diploma of een mbo-diploma niveau 2. Volgens onderzoek van het Kennisplatform Integratie en 
Samenleving1 schatten gemeenten in, dat het volgen van een opleiding voor 40 % van de 

 

1 Gruijter, M. de. e.a. (2020) Vluchtelingen via een schakeltraject naar een beroepsopleiding? Kansen en knelpunten (pag. 

8). Utrecht Kennisplatform Integratie en Samenleving  
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vluchtelingen een goede weg naar werk zou zijn. Slechts 17 % volgt echter daadwerkelijk een 
opleiding. Het rapport stelt ook dat begeleiding van studerende vluchtelingen cruciaal is voor succes.   
Daarom wil M7collectief die begeleiding bieden. Mocht een startkwalificatie om verschillende 
redenen niet haalbaar zijn, dan zetten we ons in voor ongeschoold, maar duurzaam werk. Mocht dat 
ook geen resultaat opleveren dan kijken we of vrijwilligerswerk een zinvolle dagbesteding kan zijn.  
 
Wij bieden statushouders een op maat gesneden begeleiding die verder gaat dan het geven van 
informatie en advies. We begeleiden hen ook bij het zetten van stappen die nodig zijn om 
daadwerkelijk een plaats op de arbeidsmarkt of een opleiding te bemachtigen. Voorbeelden zijn: het 
voorbereiden van een sollicitatie, het doorlopen van een selectieprocedure, het voldoen aan 
toelatingseisen etc. Maar we blijven ook daarna, in de beginfase, naast de cliënt staan.  
Ons doel is een brug te vormen tussen opleidingen en werkgevers enerzijds en de statushouder  
anderzijds.  
 
Wij willen in 2022 meer vrouwelijke statushouders bereiken. Van onze cliënten  tot nu toe was 
ongeveer 70% man. We hebben de indruk dat veel vrouwen thuis blijven en ofwel de zorg voor de 
kinderen op zich nemen of het moeilijk vinden om binnen Nederland een sociaal netwerk op te 
bouwen. We gaan proberen om deze vrouwen te bereiken. 
 
 

Onze werkwijze 

We houden met elke cliënt een uitgebreid intakegesprek. Hierin brengen we de achtergronden, de 
kwaliteiten en de wensen in kaart. Ook proberen we inzicht te krijgen in de mogelijkheden en de 
leerbaarheid van de statushouder. Hoe kan de kloof tussen zijn of haar verleden en de participatie in 
de Nederlandse samenleving overbrugd worden? Hoe kunnen we hem of haar ondersteunen bij het 
opbouwen van een eigen netwerk?  
Vervolgens maken we met de cliënt een bemiddelingsplan waarbij we de eerste stappen in een 
tijdspad vastleggen. In het bemiddelingsplan staan de activiteiten die de vluchteling zelf moet 
ontplooien, de activiteiten die de bemiddelaar zal ondernemen en de mogelijkheden van begeleiding 
in de beginperiode van opleiding of arbeid.  
 
 

Onze positie  

Ondanks de inzet van gemeentelijke instanties en integratiebureaus blijkt het voor veel 
statushouders nog steeds moeilijk om een passende opleiding of duurzaam werk te vinden. Zowel 
gemeentelijke instanties als commerciële integratiebureaus hebben het belang van de cliënt voor 
ogen, maar hebben ook rekening te houden met resultaatverplichtingen, een beperkt budget of 
winstverwachtingen. Dat beïnvloedt in onze ogen het resultaat voor de statushouder negatief. Het 
M7collectief werkt met vrijwilligers, wij kunnen meer tijd investeren per cliënt en een stap verder 
gaan in de begeleiding. Uiteraard erkennen wij de noodzaak van de bestaande organisaties. Ons 
werk is een aanvulling op het huidige aanbod. Onze kracht is de hechte samenwerking met de 
statushouder in kwestie. 
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Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. De gemeente krijgt daarin de 
regierol. De intentie van de wet is dat er meer aandacht zal zijn voor onderwijs, en de aanpak is 
meer gericht op het individu.  
Voor de groep statushouders die onder de oude inburgeringswet van 2013 vallen verandert er niets. 
Zij krijgen in principe geen extra aandacht en individuele begeleiding, want ze vallen onder de 
categorie ‘uitkeringsgerechtigden’. De stichting M7collectief rekent deze ’ondertussengroep’ 
nadrukkelijk tot haar doelgroep.  
 
Een belangrijke ontwikkeling in dit kader is het project dat de gemeente Nijmegen tot en met 2021 
heeft opgezet voor uitkeringsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond, de VIA-pilot 
(Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt). Participatiecoaches gaan deze mensen opzoeken en met 
hen kijken hoe ze actiever deel kunnen nemen aan de samenleving.  Ze gaan hierbij uit van de 
wensen en mogelijkheden van de cliënt. Wij zijn bezig om te onderzoeken of we tot een 
samenwerking met de gemeente kunnen komen. 
 

Concrete werkdoelen voor 2022 

In het eerste jaar hebben we veel ervaring opgedaan. Veel geleerd en ook gezien waar 
mogelijkheden voor verbetering liggen. In ons eerste beleidsplan formuleerden we een aantal 
punten die ook in de komende jaren onze aandacht verdienen:  
1. Het spreekuur en de individuele begeleiding 
2. Taal- en huiswerkbegeleiding 
3. Onderhouden en uitbreiden contacten met Nijmeegse organisaties 
4. Publiciteit 
En wat betreft de interne organisatie: 
5. Fondsen werven 
6. Beleid uitwerken, vastleggen en evalueren 
 
In mei 2021 stelden we het eerste half-jaarverslag vast. Op basis van de conclusies daarvan en de 
bevindingen in de daarop volgende periode stellen we de genoemde werkdoelen bij.  
 
1. Het spreekuur en de Individuele begeleiding. 
We verwachtten jaarlijks ongeveer 120 cliënten te kunnen begeleiden. Dat aantal hebben we het 
laatste jaar niet gehaald. Waarschijnlijk speelde Covid hier een grote rol in. Met name rond de 
zomerperiode daalden de aanmeldingen drastisch. De vraag hoe we de doelgroep nog beter kunnen 
bereiken is een aandachtspunt voor de komende periode. Met name het bereik onder vrouwen 
willen we verbeteren.  
In het eerste jaar hielden we met 70 mensen een intakegesprek. Ongeveer 25 daarvan zijn in een of 
twee gesprekken afgehandeld. Deze mensen zaten met korte vragen of zijn naar een andere 
instantie doorverwezen. Met de overige 45 cliënten zijn er gedurende een langere periode 
contacten geweest. Zij kregen een individuele begeleider die met hen de nodige acties ondernam. In 
een wekelijks casusoverleg bespraken we onze aanpak.  
Voor 2022 richten we ons op het begeleiden van 100 cliënten. We zullen ze meer dan voorheen 
actief dienen te benaderen. Het werven van vrouwen als client heeft onze extra aandacht. We zijn er 
ons van bewust dat door de nieuwe inburgeringswet die op 1 januari 2022 in gaat, onze doelgroep 
op den duur kleiner wordt. In 2022 zal er in ieder geval nog genoeg werk aan de winkel zijn.  
We zijn in maart 2021 door de corona gestopt met een open spreekuur. Daarnaast is gebleken dat 
de meeste vragen niet in één gesprek te beantwoorden zijn. De intake vindt nu plaats op basis van 
een afspraak van in principe een uur.  
We gaan verder met het kritisch bekijken van onze aanpak en verbeteren het op punten waar dat 
kan. Dat kan het begeleidingsplan zijn dat per client wordt gemaakt, maar afgelopen jaar hebben we 
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ook gemerkt dat we aandacht moeten hebben voor de psyche van de cliënt die meerdere trauma’s 
kan hebben over hetgeen hij of zij heeft meegemaakt.  
Er is een scholing geweest over de succesfactoren van individuele begeleiding. We leerden daarvan 
dat zelfredzaamheid bereikt kan worden als je mensen niet te snel aan hun lot over laat. Meehelpen 
en meegaan als de cliënt het niet meteen zelfstandig kan of durft kan deuren openen en vertrouwen 
geven.  
We gaan in een database onze verrichtingen registreren. Zo willen we beter kunnen aantonen wat 
de door ons behaalde resultaten zijn, signaleren waar de problemen liggen en te laten zien wat onze 
meerwaarde is.  
We gaan op zoek naar trainingsmogelijkheden voor de vrijwilligers. We zijn inmiddels met een team 
van 10 begeleiders. Via o.a. onze oproep bij https://www.geldersehanden.nl  melden zich nieuwe 
vrijwilligers. 
 
2. Taal- en huiswerkbegeleiders.  
In het begeleiden van onze cliënten kwamen we er al vlot achter dat een geslaagde 
inburgeringstoets nog niet betekent dat de statushouder zich goed in het Nederlands kan uitdrukken 
wat betreft het werk of de scholing die hij of zij wil. 
Inmiddels hebben we bij M7 vier vrijwilligers die cliënten helpen met hun taal en of hun huiswerk. Zij 
zijn als taalcoach met onze cliënten actief. Zij richten ze zich vooral op het verbeteren van de taal, 
gericht op het werk wat ze doen of willen gaan doen. Daarnaast zijn er nog taal- en 
huiswerkbegeleiders die zich niet aan de organisatie willen binden. De taalcoach en  de individuele 
begeleider hebben regelmatig contact met elkaar. Voor de taalcoaches is een communicatieplan 
opgesteld en wordt het komend jaar enkele gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Tevens 
kijken we met de taalcoaches naar hun wensen op het gebied van scholing. We hebben contact 
gezocht met “Samenspraak”. Samenspraak is een initiatief van het Nijmeegse Gilde, dat bemiddelt 
tussen taalcoaches en statushouders. Wij onderzoeken hoe we de samenwerking kunnen 
intensiveren.  
 
3. Onderhouden en uitbreiden contacten met Nijmeegse instanties en organisaties. 
Voor ons is samenwerking met organisaties, die op hetzelfde terrein en met dezelfde doelgroep 
bezig zijn, van groot belang. We willen van hun kennis en netwerk gebruik maken, we willen 
aanvullen en ondersteunen waar zij het nodig vinden en we willen hen ook niet in de weg lopen. Het 
belang van de cliënt staat voorop. 
In het afgelopen jaar hebben we deelgenomen aan een regelmatig werk- en scholingsoverleg met 
het Werkbedrijf van de gemeente Nijmegen. Dat was voor ons een vruchtbare samenwerking, die 
we graag continueren. Ook op individueel cliëntniveau streven we ernaar om, waar mogelijk,  de 
begeleiding zoveel mogelijk in samenwerking met de consulent van het Werkbedrijf te doen.  
We gaan in gesprek met het Leer-werkloket over leer-werktrajecten en erkenning van bij de 
statushouders aanwezige praktijkervaring, de “praktijkverklaring”. Op het terrein van onderwijs 
werken we samen met ROC Nijmegen, ROC Cuijk, Rijn IJssel college in Arnhem, de HAN en het 
schakeljaar van de Radboud Universiteit. We hebben contacten met diverse inburgeringsscholen. 
Aan hen vragen we of zij mensen attent willen maken op het aanbod van M7 collectief. Datzelfde 
vragen we ook bij de zelforganisaties van vluchtelingen, Bindkracht 10, het maatschappelijk werk, 
Vluchtelingenwerk en de Yalla Foundation. We hebben contact met de gemeente Nijmegen, de 
afdeling statushouders en met de participatiecoaches.  
Ook het contact met RUNOMI, (Radboud University Network on Migrant Inclusion), zetten wij in het 
komende jaar voort. We bezoeken conferenties en themabijeenkomsten waarvan het onderwerp te 
maken heeft met ons werk. 
 
 
 

https://www.geldersehanden.nl/
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4. Publiciteit 
Bij de oprichting van de stichting schreven we alle plaatselijke media aan met het verzoek om 
aandacht te schenken aan de start van het M7collectief. Het wekelijkse gratis huis-aan-huisblad de 
Brug en enkele wijkbladen hebben ons artikel geplaatst. We gaan in 2022 opnieuw de aandacht op 
het M7collectief te vestigen. We willen mensen uit onze doelgroep op ons bestaan attenderen. 
Hiertoe gaan we ook organisaties benaderen waarin mensen uit een thuisland verenigd zijn.   
Nu we meer kunnen vertellen over onze ervaringen gaan we op basis van geslaagde trajecten een 
interview geven aan de Gelderlander en wellicht de lokale omroep. Door deel te nemen aan 
bijeenkomsten zoals de Vredesweek willen we onze bekendheid vergroten. We gaan onze website 
verfraaien met beeldmateriaal en enkele persoonlijke verhalen van personen die we met succes 
bemiddeld hebben. Ook de publiciteit via Facebook en Instagram krijgt in 2022 onze aandacht. Het 
foldermateriaal zal worden herdrukt. 
 
5. Fondsenwerving en financiën 
We kregen in 2021 financiële ondersteuning van het Oranje Fonds, het Haëlla Fonds, het 
Cellenbroederenhuis Nijmegen en de Nijmeegse Rotary. We vragen aan de eerste drie subsidienten 
en de Brinkers stichting opnieuw een bijdrage voor 2022. Onze stichting heeft de ANBI-status. Er 
zullen ook giften binnenkomen. In 2022 worden sponsoracties (vierdaagse) opgezet. 
 
6. Beleid uitwerken, vastleggen en evalueren 
Doelen en grenzen van de dienstverlening zijn in de wekelijkse overleggen aan de orde geweest en 
raken meer uitgekristalliseerd. Hetzelfde geldt voor het methodisch handelen naar cliënten. Hoe 
houd of maak je de cliënt actief bij zijn eigen proces? Wat doe je wel en wat niet voor een cliënt? 
Wanneer en naar wie verwijs je als er andere problematiek op gaat spelen (bijvoorbeeld 
psychosociale problemen of schulden)? Hoe verhoud je je tot een toekomstige werkgever of tot een 
klassenmentor? In 2022 gaan we verder met het vastleggen hiervan als leidraad voor ons handelen. 
Inmiddels is er een vrijwilligersbeleid vastgelegd. Beleid rondom privacy en klachten zal in 2022 
verder worden uitgewerkt. 
Net als in 2021 volgt in 2022  een evaluatie over de gang van zaken binnen de organisatie. We kijken 
of de gekozen structuur voldoet. Halen we onze doelen? Is er bij het bestuur en bij het team 
voldoende deskundigheid en voldoende slagkracht? Is er een werkbare taakverdeling tussen team 
en bestuur? En hebben de vrijwilligers, de teamleden en de taalcoaches, voldoende inspraak. 
We gaan in 2022 verder met het organiseren van maandelijkse themavergaderingen over 
onderwerpen die van belang zijn in onze werkzaamheden. 

 

Gegevens Stichting M7collectief 

Naam van de stichting: Stichting M7collectief 
 
Kamer van Koophandel registratienummer: 81394586 
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 862070302 
 
De stichting heeft de ANBI status  
 
 
Het bestuur bestaat uit: 
 
Olga Loeber, voorzitter 
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Roos Vermeer, secretaris 
 
Peter van Eerde, penningmeester 
 
Paul Noort, algemeen lid 
 
Baukje Bos, algemeen lid (treedt af in 2022; we zijn bezig een opvolg(st)er te vinden) 
 
 
Bestuursleden zijn onbezoldigd. 
De stichting heeft geen betaalde medewerkers. Alle medewerkers zijn vrijwilligers.  
Vrijwilligers ontvangen een kleine onkostenvergoeding. 
 
Stichting M7collectief is bereikbaar via de website www.m7collectief.nl. 
 
E-mail:  info@m7collectief.nl 
 
Telefoon : 06 42852075 
 
Postadres: Weezenhof 2968, 6536HP Nijmegen  
 
Wij houden onze gesprekken bij Ontmoetingscentrum ‘Gezellig’ op het adres:  
Ganzenheuvel 56, 6511WD Nijmegen 
 
 
 
Nijmegen, november 2021 

http://www.m7collectief.nl/
mailto:info@m7collectief.nl

