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Motie Convenant UAF

Amersfoort, 19 december 2017

De raad van de gemeente Amersfoort
Constaterende dat:
a. Tientallen gemeenten – waaronder Utrecht, Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Amsterdam – een
convenant hebben gesloten met het UAF (Universitair Asiel Fonds), waardoor hoogopgeleide
vluchtelingen van 30 jaar en ouder met begeleiding en financiële steun (verkorte)
opleidingstrajecten kunnen volgen waardoor zij de studie of arbeid in Nederland kunnen
voortzetten die zij al in het land van herkomst deden;
b. Het UAF ook vluchtelingen helpt die wel het talent hebben om te studeren, maar in eigen land
geen kans hebben gekregen om onderwijs op hun niveau te volgen;
c. Het UAF uit eigen middelen (rijkssubsidie, fondsen en particuliere donaties) voor deze
vluchtelingen de collegegelden, boeken en leermiddelen en reiskosten betalen, en hen daarnaast
voorziet van een mentor die hen adviseert en begeleidt tijdens de studie en richting werk;
d. Het UAF vluchtelingen voorbereid op de arbeidsmarkt en daarom voorwaarden stelt, waaronder
het volgen van een studie met een goed arbeidsmarktperspectief;
Overwegende dat:
e. In Amersfoort veel hoogopgeleide vluchtelingen doorverwezen worden naar MBO-1 opleidingen,
waardoor hun talenten niet worden benut en hun diploma geen waarde heeft op de Nederlandse
arbeidsmarkt;
f. Hoogopgeleide vluchtelingen niet altijd mogen studeren met behoud van bijstand, waardoor zij
ongediplomeerd werk moeten doen;
g. De wachttijden langer zijn bij het UAF voor vluchtelingen uit gemeenten waarmee geen
convenant is gesloten;
h. Veel hoogopgeleide vluchtelingen in Amersfoort hun talenten daardoor niet kunnen benutten,
waardoor de kans op bijstandsafhankelijkheid, depressie en hogere zorgkosten wordt vergroot.
Verzoekt het college:
Een convenant te sluiten met het Universitair Asiel Fonds om hoogopgeleide vluchtelingen in
Amersfoort de kans te bieden hun studie of arbeid in Nederland te kunnen voortzetten of zich via
hoger onderwijs beter te kwalificeren voor de Nederlandse arbeidsmarkt.
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