
Voortgangsrapportage project screening  
en matching Divosa 

Statushouders op weg naar 
werk in Rivierenland

augustus 2017
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Werk is buitengewoon belangrijk 

om te integreren. Het versterkt de 

zelfredzaamheid, bevordert het op-

bouwen van een sociaal netwerk en 

verrijkt de taal. Statushouders willen 

zich graag ontwikkelen en nuttig 

maken in de Nederlandse samenle-

ving en niet meer afhankelijk zijn van 

een bijstandsuitkering. Het is voor 

statushouders vaak lastig om werk 

te vinden. Terwijl opleiding en werk 

juist bij uitstek manieren zijn om 

écht te kunnen integreren. Werkzaak 

Rivierenland en de gemeenten on-

derzoeken en ontwikkelen routes om 

statushouders naar werk te begelei-

den. Divosa ondersteunt dit met het 

project Screening en Matching. 

Divosa doet dit samen met COA, VNG 

en ministeries van SZW,  

V&J en OCW.

U leest in deze voortgangsrapportage 

de resultaten tot nu toe.  

Een heel mooi begin!  

 

We zijn er nog niet!  

Anwar kreeg in mei 2017 zijn verblijfsvergunning. Hij verhuisde  

van een AZC naar Rivierenland. Het AZC registreerde al gegevens 

van Anwar in het klantprofiel. Anwar zelf leerde in het AZC al over  

Nederland via het voor-inburgeringsprogramma. In de eerste 

maanden van 2017 realiseerde regio Rivierenland belangrijke verbe-

teringen. Hierdoor konden alle betrokkenen optimaal samenwerken.  

Wisten ze wat er nodig was en is om Anwar goed op weg te helpen 

in de samenleving. Heel belangrijk, omdat participeren sneller gaat 

vanuit werk. We zetten de veranderingen op een rij.  >

Voortgangsrapportage project  
screening en matching Divosa 

Meer kennis van mensen  
en inhoud

‘�Sinds�Jeroen�Karin�
kent�en�meer�weet�over�
voor-inburgering,�kan�hij�
Anwar�beter�en�sneller�op�
weg�helpen�naar�werk.’*

‘�Werk�is�van�doorslaggevend��
belang�om�een�plek�in��
de�maatschappij�te�veroveren.’

de zaak met hart voor werk

*  Anwar, Jeroen en Karin zijn fictieve namen
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= samenwerking  = deskundigheidsbevordering

https://www.divosa.nl/onderwerpen/vluchtelingen-aan-het-werk


Verder maakten COA, gemeenten, Werkzaak en VluchtelingenWerk aanvullende afspraken over informatieoverdracht. 

Dit alles hielp Werkzaak om haar werkprocessen te stroomlijnen. Sinds april is er een specialistenteam werkcoaches  

statushouders bij Werkzaak.

Een kleiner aantal AZC‘s vanwaar mensen naar Rivierenland komen, helpt om sneller en efficiënter te werken. Begin 

2017 kwamen statushouders van 14 AZC´s. Door overleg met de COA-regievoerders in Gelderland is een daling van het 

aantal AZC’s waarvandaan statushouders komen in gang gezet.  

DOORkijk t/m december 2017

•  Deze nieuwe afspraken, kennis en aanpassingen krijgen in de tweede helft 

van 2017 nog steeds aandacht, zodat ze beklijven. Het doel is ze in te passen 

in de reguliere werkwijzen en daarmee de nieuwe ´standaard´ manier van 

werken worden. 

•  We stimuleren medewerkers van gemeenten, Werkzaak en het COA elkaar 

echt op te bellen om informatie door te spreken. 

•  Als de daling van de aan Rivierenland gekoppelde AZC‘s doorzet, kijken we 

hoe gemeenten en Werkzaak al eerder in contact kunnen komen met aan 

de regio gekoppelde statushouders. Dit geeft alleen voordeel als het om een 

substantieel aantal mensen gaat. 

Een statushouder heeft veel te ontdekken, verwerken en leren om echt onder-

deel van de Nederlandse samenleving te worden. Participeren vanuit werk is 

heel belangrijk. Daar maakt Werkzaak werk van. Andere aspecten zoals Neder-

lands leren en inburgering zijn de verantwoordelijkheid van de statushouders 

zelf. 

We constateren dat dit belangrijke voorwaarden zijn om de route naar werk 

succesvol in te zetten en dat gemeenten hier graag een rol in willen vervullen. 

Divosa deed begin dit jaar een aanbeveling om de regie voor inburgering  

terug te geven aan gemeenten.

Gerealiseerde veranderingen 
1 �Regiogemeenten en Werkzaak, VluchtelingenWerk en de GGD delen voort-

aan informatie uit de klantprofielen van het COA. De privacy is geborgd. 

Jeroen is de werkcoach van Anwar. Alles wat Anwar al vertelde over zich-

zelf, zijn achtergrond, talenten en kwaliteiten is beschikbaar voor werkcoach 

Jeroen. 

2  Werkcoaches van Werkzaak en begeleiders van de gemeenten wisselen 

voortaan contactgegevens uit met de medewerkers van AZC‘s in Utrecht en 

Gelderland. Jeroen kan met vragen over bijvoorbeeld het klantprofiel van 

Anwar snel en direct contact zoeken met contactpersoon Karin bij het AZC.

3  Werkcoaches, participatiecoaches en beleidsmedewerkers van gemeenten 

verdiepten zich in het voor-inburgeringsprogramma zoals Anwar dat door-

liep. Ze bezochten AZC Elderhoeve in Arnhem en een informatiebijeen-

komst. De casemanager participatie van het COA hielp mee met de organi-

satie. Deze medewerkers delen de kennis met andere collega’s. 

Taal 
en inburgering
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https://www.divosa.nl/nieuws/geef-de-regie-rond-inburgering-terug-aan-gemeenten
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Werkcoaches van Werkzaak bege-

leiden statushouders naar werk of 

opleiding*. 

Om dat succesvol te doen is het nodig 

om de persoon te kennen, te weten 

wat hij kan en wat hij wil om te kun-

nen matchen met de kansen op de re-

gionale arbeidsmarkt. Het klantprofiel 

van het COA geeft de basisinformatie. 

Met de pilot NOA vullen we de  

informatie aan omdat het klantprofiel: 

•  nog niet voor iedere statushouder 

beschikbaar is 

•  beperkt inzicht geeft in capaciteiten, 

competenties en persoonlijkheid 

•  informatie mist over hoe iemand zijn 

gezondheid ervaart en of er reke-

ning gehouden moet worden met 

eventuele psychische problemen.

Assessment in eigen taal werkt
De werkelijke kwaliteiten zichtbaar

Pilot geeft goede resultaten 
De eerste resultaten van de pilot zijn goed en laten een meerwaarde zien. De pilot kent 5 stappen: 

1 �Verkennen van assessmenttools voor statushouders. We zochten een instrument dat goed aansluit bij  

de instrumenten die Werkzaak voor de regulier werkzoekende gebruikt.

2 Besluit om een pilot uit te voeren met het NOA-assessment bij Werkzaak en ook in de hele regio Rivierenland.

3 �Werkcoaches, medewerkers ROC en VluchtelingenWerk volgden een NOA-training. 

4 �Werkzaak voerde 20 assessments uit bij statushouders tot 27 jaar.  

Op basis van de uitkomsten zijn afspraken gemaakt over het volgen van een opleiding bij het ROC.

5 �20 volwassenen van 27-45 jaar vullen in augustus het assessment in.  

Op basis daarvan worden vervolgtrajecten ingezet.

Werkcoaches, medewerkers ROC en  
VluchtelingenWerk volgden NOA-training

Leila�(38),�Iran�
‘�Op�basis�van�de�uitslag�van�de�Nederlandse��
test�mocht�ik�niet�beginnen�aan�de�opleiding.��
Ik�begreep�niet�alle�woorden,�zinnen�en��
vragen�waardoor�ik�de�test�slechter�maakte��
dan�via�NOA.�Ik�was�blij�dat�ik�de�test�in�mijn�
eigen�taal�kon�maken.��
�
Ik�bleek�wel�degelijk�de�capaciteiten�te�hebben.�
In�september�begin�ik�met�de�opleiding�bij�het�
ROC�Rivor�in�Tiel.’

DOORkijk t/m december 2017

• Pilot NOA starten in Buren en Neder-Betuwe.

•  Evalueren van NOA-assessment als intake instrument voor  

Werkzaak en besluit over vervolg.
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Tegelijkertijd zag ik dat er voor de 

statushouders een aanvullende aanpak 

nodig is om de participatie van deze 

groep te bevorderen.

Deze constateringen deelden diverse 

beleidsmedewerkers met mij. Daarom 

bedachten we een werkconferentie in 

de regio. Deze verliep op 16 mei 2017 

heel succesvol, met meer dan 100 

enthousiaste bezoekers die meedach-

ten over wat er per gemeente nodig 

is op basis van de lokale analyse. Er 

is verbinding gemaakt, mensen met 

diverse achtergronden spraken elkaar 

en zij maakten concrete afspraken 

om aan de slag te gaan. Statushouder 

Nour (27) uit Tiel was erbij en schreef 

een artikel.

Een van de concrete actiepunten was 

meer kennis over omgaan met psychi-

sche problemen. Statushouders kam-

pen vaak met psychische problemen. 

Deze kunnen belemmerend werken 

om aan het werk te gaan of te blijven. 

Om daar meer over te leren is er 2  

oktober 2017 een workshop Psychi-

sche gezondheid statushouders. Deze 

wordt samen met de gezondheidscoör-

dinator statushouders georganiseerd.’ 

Lees meer over de impact van gezond-

heid in de blog van Karlijn Hoondert.  

Vanessa Timmer-Elias startte begin 2017 als regiocoördinator  

Statushouders voor de regio  Rivierenland. Met Vanessa blikken  

we terug op de voortgang.

Wat trof je aan bij de start?
Vanessa: ‘Ik heb heel veel mensen en organisaties gesproken en ont-

dekte veel betrokkenheid om voor en met de statushouders aan de 

slag te gaan. Ik kreeg goed inzicht in wie wat deed en constateerde 

dat mensen elkaar niet altijd kenden, en organisaties van elkaar onvol-

doende weten wat de ander doet of al deed. Er zijn mooie projecten in 

de gemeenten waar onderling van geleerd kan worden.  >

Enthousiasme  
en betrokkenheid

beleidsontwikkelaar�Jessica�Aarnink��

gemeente�Zaltbommel��

‘��Tijdens�de�regionale�werk-�
conferentie�namen�we�de�
statushouder�in�de�gemeente�
als�vertrekpunt.�
�
�De�focus�lag�niet�óf�op�
werk�óf�gezondheid�óf�welzijn�
óf�onderwijs.�In�Rivierenland�
gaan�we�voor�een�integrale�
benadering�omdat�alles�met�
alles�samenhangt.’
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TOP DRIE VAN HERKOMST 

LANDEN STATUSHOUDERS

Syrië
Eritrea
Irak

1

2

3

In de eerste helft van 2017 ontwikkel-

den we deze tools:

•  Informatiefolder voor statushouders 

over Rechten en Plichten in het  

Arabisch, Tigrinya en Engels

•  Workshop ‘Werk en Inkomen’. 

Statushouders maken kennis met de 

Nederlandse arbeidsmarkt. 

We bespreken wat werkgevers verwachten en 

welke rol ze zelf hebben bij het zoeken naar 

werk en de rechten en plichten die horen bij het 

ontvangen van een uitkering.

DOORkijk t/m december 2017 

Er zijn meer tools in ontwikkeling.  

In 2017 streven we naar de  

volgende tools:

•  Training solliciteren voor statushouders.

•  Training CV opstellen voor status-

houders.

•  Training voor werkgevers Mentor-

wijs - statushouders in je bedrijf.  

Mentorwijs is een beproefd concept waarmee 

Werkzaak werkgevers voorbereidt op het werken 

met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

De nieuw te ontwikkelen variant zoomt specifiek 

in op het hebben van medewerkers uit de doel-

groep statushouders.

•  Leren van de goede ingrediënten 

van het VIP-project.  

Gereedschaps-
kist

Werkzaak werkt met een ruim 

assortiment van instrumenten om 

werkzoekenden te begeleiden naar 

passend werk. Voor de groep status-

houders is het wenselijk om met en-

kele aanpassingen deze instrumen-

ten voor hen bruikbaar te maken.

Deelnemers VIP-project

werkcoach�Carla�Neven,�Werkzaak�Rivierenland

‘�Bij�het�VIP-project�worden�deelnemers�gehoord.
Ze�worden�aangezet�om�na�te�denken�over�hun
toekomst�en�kansen.�

Door�in�een�groep�te�werken�ontstaat�er�dynamiek.
Er�wordt�Nederlands�gesproken�op�een�manier�die
ze�begrijpen.�

Het�zou�goed�zijn�als�meer�bedrijven�meewerken�met�
Leer-werk�plekken,�taalstage�of�vrijwilligerswerk’.
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In Nederland onderscheiden we 4 integratieroutes*.  

1  Direct bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt

2  Bemiddeling naar/via onderwijs/opleiding

3  Met activeringsactiviteiten bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt

4  Niet bemiddelbaar naar de arbeidsmarkt  

(inzet op maatschappelijke participatie)

Route naar opleiding 
en werk

In onze regio is 1% direct bemiddel-

baar naar de arbeidsmarkt. Bijna alle 

statushouders vinden de weg via een 

andere integratieroute. Werkzaak 

Rivierenland is verantwoordelijk** voor 

die groep mensen die bemiddelbaar 

zijn naar de arbeidsmarkt of een 

opleiding. De gemeenten zijn verant-

woordelijk voor degenen die niet be-

middelbaar zijn naar de arbeidsmarkt 

(12% van het statushouders bestand). 

Duaal traject
Een groot en belangrijk resultaat is  

het duale traject van ROC Rivor, dat 

inburgering combineert met MBO 

niveau 1 of 2. 

Voor de ontwikkeling van dit traject 

ontving het ROC Rivor geld van de 

provincie Gelderland. Werkzaak en 

de gemeenten werken mee aan de 

uitvoering.  >

DOORkijk t/m december 2017

•  Start van het project Fit to Care van VluchtelingenWerk. In dit project  

krijgen Statushouders de kans om zich te oriënteren op de zorgsector in  

Nederland. Er is nauwe samenwerking  met Werkzaak en ROC Rivor.

•  (Groepsgewijs) inzichtelijk krijgen wat de statushouders kunnen bieden  

aan de arbeidsmarkt.

•  Creëren van meer sociale activeringsplaatsen, taalstages en werkervarings-

plaatsen van 16 -20 uur per week.

*    Kennisplatform Integratie en Samenleving

**  Niet voor gemeente Buren en Neder-Betuwe
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Najeb van 35 jaar komt uit Syrië.  
Hij neemt met veel enthousiasme  
deel aan de leerwerkroute Horeca.



Leren met studiefinanciering
25% van de statushouders is jonger dan 27 jaar. Voor hen is een opleiding de 

kans op een baan. Ze maken daarbij gebruik van studiefinanciering. 

De eerste groep van ongeveer 15 personen start in september 2017 in Tiel. 

Afhankelijk van de ervaringen en de omvang van de groep, start dit duale  

traject mogelijk ook in 2018  op de locatie in de Bommelerwaard. 

Verder heeft onze regio:

•   Een groot en gedeeld bewustzijn over het nut van een aangepaste aanpak 

ontwikkeld.

•   De eerste statushouder die deelneemt aan de leerwerkroute Horeca van 

Werkzaak.

•  Het ‘Vluchtelingen Investeren in Participeren’-project (VIP), waarin Vluchte-

lingenWerk nauw samenwerkt met Werkzaak. De vierde groep deelnemers 

startte in juni 2017. 

•  Diverse lokale initiatieven als opstap naar werk.  

Vanessa Timmer-Elias  

is regiocoördinator Statushouders  

Rivierenland.  

Vanessa is goed ingebed in gemeen-

telijke structuren. Ze werkt vanuit de 

arbeidsmarktregio Rivierenland en 

heeft stevige netwerken binnen werk 

en participatie voor statushouders. 

• 06-14880766

• vtimmer@werkzaakrivierenland.nl

Contact

‘�Wat�bereikten�we�al�veel�in�een�half�
jaar�door�de�grote�betrokkenheid��
en�het�enthousiasme�van�velen�in�
onze�regio.�We�willen�deze�energie�
vasthouden�en�in�de�tweede�helft��
van�2017�meer�statushouders�nog�
verder�op�weg�helpen�naar�werk.�
�
De�komende�maanden�borgen�we��
de�ingezette�acties�en�evalueren��
diverse�pilots.�Ze�zijn�gefinancierd�
met�tijdelijke�middelen.��
�
Succesvolle�pilots�of�de�ingrediënten�
ervan�moeten�ingepast�worden�in�
het�reguliere�proces.�We�willen�de�
resultaten�volgen�en�zetten�een��
monitoring�op.’

72%
VAN DE STATUSHOUDERS HEEFT 
LANGDURIGE BEGELEIDING  
NODIG OM OP DE ARBEIDSMARKT 
TE KUNNEN KOMEN
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*    Peildatum 30-6-2017

**   Peildatum 30-6-2017 

excl. gemeente Buren en Neder-Betuwe zijn
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AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT
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STATUSHOUDERS

AANTAL**

STATUSHOUDERS MET BIJSTANDSUITKERING

https://www.divosa.nl/onderwerpen/vluchtelingen-aan-het-werk/regiocoordinatoren
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