Vergunninghouders aan het werk

Per 100.000 inwoners worden jaarlijks gemiddeld 120 nieuwe
Participatiewetuitkeringen gehonoreerd1. Een uitkering kost rond de €15.000,- per jaar,
dus in totaal gaat het om een extra kostenpost van €1,8 miljoen per 100.000 inwoners
per jaar. Daarnaast zijn er sinds 2014 veel vergunninghouders (vluchtelingen met een
verblijfstatus) die een plek willen vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Helaas blijkt
uit het verleden, zoals te lezen is in de policy brief “Geen tijd te verliezen” van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dat deze groep een groot
risico loopt om afhankelijk te worden van de bijstand.
Hoe langer vergunninghouders moeten wachten op duidelijkheid over waar ze komen
te wonen, een woning, het leren van de taal en hulp bij het vinden van een baan, hoe
groter de afstand tot de arbeidsmarkt wordt. Bovendien kan dit leiden tot demotivatie,
passiviteit, neerslachtigheid en sociaal isolement, waardoor men nog moeilijker aan
het werk komt en er een groter risico ontstaat op andere sociale problemen. De
urgentie van het probleem blijkt onder andere uit de ZEMBLA-aflevering van 2
november 2016: http://www.npo.nl/zembla/02-11-2016/VARA_101380441
Bovengenoemde onderstreept dat het van essentieel belang is dat mensen snel
worden begeleid naar werk, idealiter wordt hiermee al gestart in het AZC.
Gecombineerd met praktijkgericht taalonderwijs zorgt dit voor een snellere integratie
en het benutten van de talenten van vergunninghouders. De Work-Wise Direct aanpak
kan deze versnelling realiseren. Deze methodiek sluit naadloos aan bij de adviezen
van de WRR. Work-Wise Direct gaat uit van de eigen kracht van vergunninghouders,
er wordt onder andere gewerkt met een competentiescan en het in kaart brengen en
versterken van het netwerk van de vergunninghouder.
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Gebaseerd op gemeentelijke inschattingen.
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Work-Wise Direct wordt door Stichting 180 al jaren succesvol toegepast om mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Stichting 180 heeft dit
jaar bijvoorbeeld een Social Impact Bond afgesloten met het Ministerie van Veiligheid
& Justitie en de methodiek wordt ook al gebruikt bij Wereldburgers Friesland, waarbij
vergunninghouders op weg worden geholpen bij ondernemerschap. Door de evidence
based methodiek Work-Wise Direct te koppelen aan praktijkgericht taalonderwijs is de
verwachting dat 75% van de vergunninghouders een duurzame plek op de
arbeidsmarkt kan vinden.
Daarbij wordt samengewerkt met Start Foundation en worden trajecten op maat
gemaakt, afhankelijk van de situatie in een bepaalde gemeente/regio. Er wordt
maximaal aangesloten bij de bestaande infrastructuur en indien gewenst gewerkt met
een ‘train de trainer’ concept.
Wilt u vergunninghouders op weg helpen naar ondernemerschap, neem dan contact
op met Jacqueline Veldstra van Seastarters: j.veldstra@seastarters.nl
Bent u geïnteresseerd in Work-Wise Direct, neem dan contact op met Irma van der
Veen: irmavanderveen@180.nl
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