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1. Inleiding 
Voor u ligt het plan van aanpak 2018 “Integratie en participatie van statushouders in de 

arbeidsmarktregio FoodValley”.  

 

Divosa heeft als lid van de landelijke Taskforce werk en integratie vluchtelingen het project ‘Screening 

en matching vergunninghouders’ opgezet. Dit project loopt van 1 oktober 2016 tot en met 31 

december 2018. Doel van het project is de kansen op werk en opleiding voor statushouders te 

vergroten. Daarvoor is het noodzakelijk dat het proces sneller verloopt en statushouders vanaf de 

eerste dag actief met hun integratie en participatie aan de slag gaan. In de arbeidsmarktregio 

FoodValley is sinds1 december 2016 een regiocoördinator Integratie statushouders op dit onderwerp 

actief. Met ingang van 1 januari 2018 heeft een wisseling plaatsgevonden in de functie van 

regiocoördinator. 

 

Uitgangspunt van de verschillende gemeenten in de FoodValley is dat voor statushouders, zoals voor 

elke inwoner, geldt dat iemand die in staat is iets te doen, iets doet. Werk en toeleiding naar werk zijn 

leidend; dus scholing, leerwerktrajecten en werk staan voorop.  Elk talent telt.  

Met dat doel voor ogen zijn het afgelopen jaar diverse nieuwe initiatieven in de arbeidsmarktregio van 

start gegaan. Sleutel van succes hierbij is de aansluiting van de (lokale) initiatieven op elkaar en de 

samenwerking met verschillende partijen.  

 

In vervolg op de voortgangsrapportage van december 2017 willen we met dit plan van aanpak de 

speerpunten benoemen waarop de inzet voor 2018 zich richt.. 
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2. Speerpunten in de aanpak 2018 statushouders en werk, FoodValley 
 

a) Voortzetting van de (beleids-)werkgroep ‘integratie en participatie van statushouders. 

b) Voortzetting en inzet van de regionaal projectleider uitvoering; 

1 hanteerbare caseload participatie,  

2 voorinburgering, warme overdracht COA,  

2 bestandanalyse en screening bij gemeenten, 

4 begeleiding en bemiddeling participatie naar leer-/werkplaatsen. 

c) Regie op inburgering en verhoging taalniveau gericht op doelperspectief. 

d) Samenwerking WSP, expertteam met klantmanagers van gemeenten. 

e) Samenwerking met onderwijs gericht op verkorte leertrajecten en duurzame arbeidsinpassing. 

f) Samenwerking met onderwijs voor lager geschoolden (o.a. Eritrese jongeren). 

g) Verbinden gezondheid en participatie. 

 

 

2a. Voortzetting van de (beleids-)werkgroep ‘integratie en participatie van 

statushouders 
Elke gemeente zoekt naar oplossingen voor een goede participatie en integratie van statushouders. 

Binnen de werkgroep inspireren we elkaar door kennisdeling en zorgen voor regionale afstemming en 

pakken onderwerpen gezamenlijk op.  

Via de werkgroep zorgen we voor de lokale verbinding tussen beleid en uitvoering. Ook werken we  , 

vanuit de doelstelling statushouders en werk, samen met de professionals vanuit Zorgorganisaties, 

Vluchtelingenwerk, het COA, het Werkgeversservicepunt (WSP) en Onderwijsinstellingen.  

 

Wat willen we bereiken in 2018:  

Afstemming in gezamenlijke beleidsregie voor aanpak statushouders en werk w.o. regie op 

inburgering, netwerksamenwerking met onderwijs partners, ervaring opdoen met voorschakeltrajecten 

en verkenning mogelijkheden/ brede uitvraag voor flexibel en duaal onderwijs voor statushouders en 

gericht op duurzame uitstroombanen. 

2b. Voortzetting en inzet van de regionaal projectmedewerker uitvoering 

Naast de beleidswerkgroep organiseren we in de Food Valley ook een regionaal uitvoeringsoverleg 

statushouders voor klantmanagers van de verschillende gemeenten. Uit middelen van de 

arbeidsmarktregio is een projectmedewerker ‘uitvoering’ aangesteld voor de periode van 1 jaar. De 

projectmedewerker uitvoering zorgt voor afstemming tussen uitvoerders/klantmanagers van de 

verschillende gemeenten en het werkgeversservicepunt bij de uitvoeringspraktijk van screening en 

matching van de statushouders.  

Doel van de inzet van de projectmedewerker is om via periodiek overleg met de klantmanagers te 

bevorderen dat: 

- Dedicated klantmanagers werken met een hanteerbare caseload en kunnen cultuur sensitief 

werken.  

- Nieuw gekoppelde statushouders vroegtijdige worden opgepakt door te informeren met 

contactpersonen COA over de voorinburgering en de warme overdracht. Hiermee wordt een 

doorlopende leerlijn bevorderd en afgestemd met de mogelijkheden van werk en inburgering. 

Waar nodig tijdig diploma’s laten waarderen. 

- Dat iedere gemeente zicht heeft op het bestand statushouders en door screening de vraag 

kent en de lokale en regionale arbeidsmarktinstrumenten tijdig worden ingezet. 

- Alle statushouders gaan een duaal programma volgen van leren en werken; naast de taal- en 

inburgeringslessen zijn zij tegelijk maatschappelijke actief op een leer- werkplek. Hier hoort 

ook bij dat elke gemeente heldere afspraken heeft met het WSP over ieders rol en  

verantwoordelijkheid naar de statushouders en werkgevers. 
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Wat willen we bereiken in 2018: 

Afstemming in de uitvoering van de participatiebegeleiding van statushouders. Elkaar inspireren en 

ondersteunen bij projecten in de regio zoals; warme overdracht vanuit AZC, volgen deelnemers 

voorschakel onderwijstrajecten, beheersbare caseload voor klantmanagers en afstemming met 

accountmanagers van WSP voor screening en matching kandidaten, samenwerking met partijen als 

REVABO en inzet van instrumenten als VCA training in eigen taal. Ontwikkelen van een 

ondernemerstool statushouders voor werkgevers.  

2c. Regie op inburgering en verhoging taalniveau gericht op doelperspectief 

In 2017 heeft de werkgroep een regionale bijeenkomst georganiseerd voor de aanbieders van 

onderwijs voor inburgering om de initiatieven voor screening en matching te bespreken.  

Inmiddels hebben een aantal gemeenten ook lokaal bijeenkomsten gehouden waar met 

taalaanbieders is gesproken over de afstemming van een flexibel aanbod met meer mogelijkheden 

voor leren en werken. Hier is ook het lokaal beleid rond de aanpak en participatie van statushouders 

toegelicht. Op veel plaatsen worden de statushouders zelf aangesproken om informatie te delen over 

de ontwikkeling van het taalniveau op school en de mogelijkheid om school en werk te combineren. 

Gezamenlijk kijken naar het doelperspectief van de inburgering. Wat heeft iemand nodig om 

zelfredzaam te participeren in onderwijs en werk.  

Taal is cruciaal. Vanuit het perspectief van de Wet Taaleis worden de werkplannen participatie meer 

op maat vastgesteld.  

 

Wat willen we bereiken in 2018:  

Direct na de koppeling van een statushouders vindt een warme overdracht plaats over de 

voorinburgering door het COA. Versnelling bij de start van taalonderwijs en een flexibel aanbod 

inburgering verhoogt het aantal succesvolle bemiddelingen naar werk. Gemeenten gaan hier meer op 

sturen door statushouders te screenen en doelgericht te begeleiden naar en voorbereiden op de vraag 

van de arbeidsmarkt. Vanuit het participatiebeleid en de overtuiging dat elk talent telt worden 

statushouders gevolgd door gemeenten tot afronding van de inburgering zodat spraken is van een 

doorlopende lijn.  

 

Verschillende gemeenten hebben een voorlichtingsbijeenkomst van Blik op Werk bijgewoond en 

hebben meer zicht op kwaliteitsaspecten bij de beoordeling van de inburgeringsaanbieders. Dit 

versterkt onze voorlichtingsrol naar de inburgeraars.  

 

2d.    Samenwerking WSP, het expertteam met de klantmanagers van gemeenten 

Er komen afspraken over de samenwerking tussen accountmanagers WSP en klantmanagers van 

elke gemeente waarbij rol en verantwoordelijkheid bij het begeleidingsproces van de statushouder zijn 

vastgelegd. Dit is nodig om duidelijk te zijn in rol en verwachtingen.  

Dedicated professionals begeleiden de statushouders naar werk en hebben aandacht voor alle 

onderdelen van het participatieproces.  

 

Wat willen we bereiken in 2018: 

Gemeenten en WSP hebben het plan om 130 statushouders aan werk te helpen. De vorderingen  

worden ieder kwartaal gerapporteerd. 

Op 1 januari 2018 zijn er ongeveer 1300 statushouders met een bijstand uitkering in de FoodValley 

regio.  
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2e.  Samenwerking met onderwijs gericht op verkorte leertrajecten en duurzame 

arbeidsinpassing 
In schooljaar 2017-2018 loopt een pilot Voorschakeltrajecten Jonge Statushouders voor 16 cursisten 

Entree bij ROC A12/Upgrade en 21 cursisten bij Christelijke Hogeschool Ede.  Doelstelling van de 

inkoopovereenkomst is om ervaring op te doen bij beide instellingen om de statushouders te laten 

kennismaken en voorbereiden op reguliere instroom bij een MBO of HBO opleiding. De ervaringen na 

het eerste half jaar zijn niet onverdeeld positief. Vooral het gebrek en tijdige inzet van oriëntatie-stages 

blijkt een groot gemis. Daarnaast is ook de duur en de hoge kosten van de scholing een belangrijk 

knelpunt voor gemeenten als opdrachtgever. 

 

Begin 2018 hebben we daarom besloten tot het houden van een brede uitvraag tijdens een  

inspiratiebijeenkomst “vernieuwing onderwijs statushouders”. De gezamenlijke doelstelling hierbij is: 

“het samen voor elkaar krijgen dat statushouders eerder én duurzaam gaan participeren op de 

arbeidsmarkt”. 

 

Wat willen we bereiken in 2018: 

Met het organiseren van bijeenkomsten in de FoodValley willen we samen met onderwijspartners en 

andere partijen komen tot een meer passend, flexibel, aanbod voor alle statushouders. De focus op 

duale programma’s. 

2f.  Samenwerking met onderwijs voor lager geschoolden (o.a. Eritrese jongeren) 

Bij de voorselectie  van de kandidaten voor de Voorschakel programma’s in het MBO en HBO 

kwamen we tot de ontdekking dat veel jongeren het leer en taalniveau van Entree niet kunnen halen 

en dus moeite hebben met inburgeren. Het is daarom zinvol dat we onderzoeken welke alternatieve 

mogelijkheden er zijn om deze jongeren te helpen. Landelijke blijkt dat er mooie resultaten zijn te 

bereiken via vormen van praktijkonderwijs en het opdoen van werkervaring middels stage in bedrijven.   

 

Wat willen we bereiken in 2018: 

Verschillende gemeenten doen ervaring op met vormen van praktijk leren. In gesprek met 

onderwijspartners komen tot een meer passend aanbod van praktijk-leren voor taalontwikkeling en  

werkervaring voor lager opgeleide statushouders. 

2g.  Verbinden gezondheid en participatie 
Het gezondheidsprogramma voor de ondersteuning van statushouders stond vorig jaar nogal los van 

de begeleiding naar werk. Gemeenten willen meer integraal werken binnen het sociaal domein. 

Tijdens een brede uitvraag bij de start van een participatietraject komt het onderwerp gezondheid aan 

de orde. Veel statushouders hebben moeite om de weg te vinden in ons gezondheidsstelsel. Dan 

worden gezondheidsklachten  laat gemeld bij de huisarts of bij het sociaal team. Binnen onderwijs en 

werk zijn gezondheidsklachten vaker reden voor uitval. Daarom vraagt het onderwerp meer onze 

aandacht.  

 

Wat willen we bereiken in 2018: 

Sinds januari trekt de regio coördinator gezondheid samen op met de regio coördinator werk; bij het 

verspreiden van informatie werken wij met een gezamenlijke nieuwbrief voor meerdere regio’s.  

Via de werkgroep beleid statushouders en werk besteden we extra aandacht aan gezondheid van 

statushouders, dat bij de sociale (wijk-) teams klachten tijdens de participatie trajecten snel worden 

opgepakt. Regionale voorlichting en training over de inzet van de sleutelfiguren gezondheid 

statushouders aan de klantmanagers. Bij een aantal gemeenten worden bijeenkomsten gezondheid 

Eritreeërs georganiseerd.   
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3. Statushouders in de regio FoodValley: waar gaat het nu om?  
 Taakstelling 

2015 

Taakstelling 

2016 

Taakstelling 
2017 

Taakstelling  
2018 
 

Barneveld  93 139 75 79 

Ede  188 282 150 158 

Renkum  54 84 43 44 

Renswoude  10 13 7 8 

Rhenen  33 50 27 28 

Veenendaal  109 161 86 90 

Wageningen  64 111 51 54 

Scherpenzeel  17 25 14 15 

Totaal 568 865 453 476 

 

 

 

Okt 2017 * 
       

 

Barneveld Ede Renkum Scherpenzeel Veenendaal 
** 

Wageningen TOTAAL 
AANTAL 

geteld vanaf het jaar 2015 2013   2015 2014  

 
              

totaal aantal 
volwassenen 190 387 108 40 320 188 1233 

waarvan 18-27jr 50 128 27 13 108 27 353 

bezig met inburgering 150 352 108   320 138 1068 

klaar met inburgering   25       50 75 

opleiding met stufi 12 10 2   23   47 

schakeljaar HBO         8   8 

voorschakeljaar Entrée 1 13 3       17 

voorschakeljaar HBO 5 9 3     1 18 

vrijwilligerswerk 5 25         30 

werkervaringsplaats 5 49 1     32 87 

taalstage 76 7 10   45   138 

proefplaatsing 1   1   6   8 

parttime betaald werk 4 10 5   6   25 

fulltime betaald werk 3 14 1 10 15 10 53 

ReVaBo ***         3   3 

VCA Arabisch 3 16 3   2 4 28 

VCA Arabisch + 
werk/werkervaringsplaats 2 6 2   2 2 14 

 

*    Dit overzicht is het resultaat van een eenmalige uitvraag. Periodieke uitvraag is bewerkelijk..  
**   Inclusief Rhenen en Renswoude 

***  Regionale Vakopleiding voor de Bouw 

 

 

 


