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Palet begeleidt vluchtelingen 
en migranten bij de vestiging 
en integratie in de Twentse 
samenleving. Zelfredzaam-
heid en eigen verantwoorde-
lijkheid staan hierbij centraal. 

Palet begeleidt zo’n 80 
gezinnen in Oldenzaal, 
Dinkelland en Losser. Omdat 
veel organisaties te maken 
hebben met statushouders, 
willen wij u met deze mail 
informeren over ons, vaak 
complexe, werk.

Vragen hierover? 
Mail ons gerust via 
palet@impuls-oldenzaal.nl of 
whatsapp naar 06-55803582.

Case: een gratis TV* 

Familie X, vader, moeder en hun drie tienerzonen, gaan zich 
vestigen in Losser. Zij melden zich bij Palet voor hulp bij het 
afsluiten van contracten voor gas, water en licht. Wij helpen ze 
hier uiteraard graag bij.

We verdiepen ons, samen met de ouders, in de verschillende 
mogelijkheden en komen uit bij een voordelig energiecontract. 
We adviseren om dit contract voor een wat langere tijd vast te 
leggen en het voorschot wat hoger aan te houden. Zo komen 
ze aan het einde van het jaar niet voor verrassingen te staan, maar worden de kosten maandelijk 
gespreid. Een poos later belt meneer X ons om te klagen over de hoge energienota. We begrijpen het 
niet: we hadden toch een gunstig contract geadviseerd? Maar wat blijkt: een groot electronicacon-
cern heeft ze een aanbod gedaan voor een contract bij een andere energiemaatschappij waarbij 
het gezin een gratis TV tegemoet kon zien. En dit vond de familie erg aantrekkelijk en ze hebben er 
voor gekozen om voor dit duurdere contract, met TV te gaan. 

Ook dit hoort bij ons werk: statushouders hebben zelf de regie over hun uitgaven en hoeven onze 
adviezen niet op te volgen.  

* deze case speelde zich af in 2021, voor de energiecrisis.

Huisvesting, taal, verzekeringen, scholen: er komt veel kijken 
bij een migratie naar Nederland. Vanuit een Asielzoekers-
centrum (AZC) komt een statushouder naar bijvoorbeeld 
Oldenzaal, Losser of Dinkelland. Zij melden zich dan bij Palet 
voor ondersteuning. 

Deze editie: leven in het ‘nu’

De meeste Nederlanders denken toekomstgericht. Zo 
reserveren veel mensen geld voor onverwachte uitgaven 
zoals een kapotte koelkast of om het eigen risico van de 
zorgverzekering te kunnen betalen.

Onze ervaring leert dat statushouders gewend zijn om in het 
‘nu’ te leven. Je weet immers nooit wat de volgende dag 
brengt als je in een oorlogsgebied leeft of op de vlucht bent. 
Daardoor is het soms lastig om statushouders ervan te over-
tuigen dat het verstandig is om wat geld opzij te leggen. Of 
om er bijvoorbeeld voor te kiezen om het eigen risico alvast 
in maandelijkse termijnen te betalen. We adviseren ze hierin, 
maar uiteindelijk zijn statushouders zelf verantwoordelijk en 
houden ze ook zelf de regie over hun leven in Nederland. zo 
is dit ook afgestemd met de drie gemeenten.
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Nieuwe wet Inburgering

De nieuwe Wet Inburgering is in werking getreden op 1 januari 2022. Gemeenten hebben nu 
een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Palet 
neemt hierbij de maatschappelijke begeleiding op zich. Op het gebied van financiën zijn er 
wijzigingen. We vertellen u er hier meer over. 

Door de nieuwe Wet Inburgering gaat het financieel ontzorgen van de statushouder naar de Stadsbank. 
Palet blijft de maatschappelijke begeleiding verzorgen namens de drie gemeenten. 

Dit betekent dat de huidige cliënten op financieel gebied zijn/worden overgedragen: 

1.      Ze gaan zelf hun financiën beheren
2.      Zij krijgen ondersteuning van bijv. Humanitas, of komen onder bewind
3.      Ze gaan naar de Stadsbank.

Omdat alle nieuwe statushouders, die vanuit het AZC worden aangemeld, nu voor het financieel ontzor-
gen bij de Stadsbank terechtkomen, betekent dit een nieuwe fase van werken voor alle betrokken par-
tijen:  gemeenten, Stadsbank, en Impuls-Palet. We stemmen de werkprocessen steeds meer op elkaar 
af, maar merken dat we nog veel van elkaar kunnen leren. 

Mocht u, via een statushouder waar u komt vragen krijgen, informeer dan wanneer hij/zij een afspraak 
heeft op het spreekuur bij Palet. Dat is de plek om een dossier integraal te blijven bekijken.

Algemene informatie over de nieuwe Wet Inburgering treft u aan op de website van de Rijksoverheid en 
bij SociaalWerkNederland.nl.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/inburgeren-in-nederland/nieuwe-wet-inburgering
https://www.sociaalwerknederland.nl/actueel/nieuws/10214-aan-de-slag-met-de-nieuwe-wet-inburgering

