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Aan:  Projectgroep statushouders: ‘Participatie vanaf dag 1’ 

Opsteller:  Wouter van den Berg 

Betreft:  Regio Agenda ‘Participatie vanaf dag 1’ 

 
INLEIDING 

Gemeenten, de Centrale Opvang Statushouders (COA) en het Rijk hebben via het bestuurs- en uit-

werkingsakkoord “Verhoogde Asielinstroom” afspraken gemaakt. Veel van die afspraken gaan over de 

opvang en huisvesting van statushouders1. Elke gemeente in Nederland heeft een taakstelling om sta-

tushouders te huisvesten. Uit verschillende onderzoeken en praktijkervaring blijkt dat het cruciaal is om 

de integratie en participatie van statushouders snel en integraal op te starten. Zo doet de Wetenschap-

pelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) de volgende aanbevelingen:  

 

1. Een secure en snelle asielprocedure, waarin meer aandacht is voor het arbeidspotentieel van sta-

tushouders en hun mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

2. Een aanpak waarin het leren van de taal, het volgen van een opleiding, het krijgen van huisvesting 

en het vinden van werk niet na elkaar, maar op hetzelfde moment plaatsvinden. Statushouders 

kunnen zo sneller op eigen benen staan en een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. 

Daardoor wordt ook het maatschappelijk draagvlak voor het asielbeleid versterkt2. 

 

Het onderzoek van de WRR is gebaseerd op waarnemingen in het verleden, namelijk: 

a. De gebrekkige participatie van statushouders op de arbeidsmarkt. 

b. Het feit dat velen van hen permanent in Nederland blijven. 

c. Veel statushouders hebben een ongunstige arbeidsmarktpositie. 

d. De vaak lange asielprocedure heeft een negatief effect op de arbeidsmarktpositie. Hoe langer ie-

mand niet werkt, hoe groter de afstand tot de arbeidsmarkt.  

e. Er ontbreekt dualiteit van inburgering en integratie. 

 

Veel gemeenten baseren hun aanpak op het WRR-rapport en starten na de huisvesting zo snel mogelijk 

de integratie en participatie van statushouders. Om de integratie en participatie nog sneller op te star-

ten, heeft Divosa de 35 arbeidsmarktregio’s, via de centrumgemeenten, gevraagd een regio-coördinator 

statushouders aan te stellen. De regio-coördinator heeft als opdracht om, namens de arbeidsmarktre-

gio, een agenda statushouders op te stellen en te begeleiden. De regio-coördinator haalt input op uit 

de regio, treedt op als penvoerder, bewaakt afspraken, brengt stakeholders bij elkaar en fungeert als 

aanspreekpunt. De arbeidsmarktregio Haaglanden (AMR Haaglanden) heeft met COA afgesproken dat 

zij zich, na afstemming, ook committeren aan een regionale agenda statushouders. In onze samenwer-

king met COA concentreren we ons eerst op een aantal pilots in samenwerking met het AZC in Rijswijk.  

 

                                                           
1 Statushouders zijn vluchtelingen die een (tijdelijke) verblijfsstatus hebben ontvangen via een verblijfsvergun-
ning  
2  ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’, WRR-Policy Brief 4, Den Haag (2015) 



 
  Regio agenda  
  ‘Participatie statushouders vanaf dag 1’ 
 
 

 
 

2 

Via deze notitie stellen we een regionale agenda statushouders voor. De uitvoering van de agenda be-

vindt zich op het grensvlak van beleid en uitvoering. Daarom wordt de agenda, in RPA verband, afge-

stemd in zowel het kernteam als het strategisch beleidsoverleg (SBO).  

 

Na het uiteenzetten van uitgangspunten, doelstellingen en relevante feitelijke informatie over status-

houders, leggen we vooral nadruk op concrete activiteiten en voorstellen. Aangezien de totstandkoming 

en uitvoering van de agenda relevant is voor zowel beleid, uitvoering als bestuur wijden we in deze 

notitie ook een paragraaf aan de governance structuur rondom de agenda, alvorens te besluiten met 

een procesbeschrijving.  

 

UITGANGSPUNTEN 

De volgende uitgangspunten gelden, in ieder geval, bij het opstellen en uitvoeren van de regio agenda 

statushouders: 

 

• De meeste gemeenten kennen reeds een aanpak. Bestaande aanpakken zijn leidend. 

• We optimaliseren bestaande aanpakken en lossen knelpunten op via de agenda.  

• De agenda draagt bij aan het (nog) eerder, sneller en beter activeren van de statushouders.  

• Regionale samenwerking is geen doel op zich en moet meerwaarde hebben voor de gemeenten. 

• Het opstellen van de agenda bevindt zich op het snijvlak van beleid en uitvoering. De agenda, zal 

binnen de bestaande beleidskaders, een sterk uitvoerend karakter hebben.  

• Het COA is en blijft verantwoordelijk voor de voorinburgering. Daarom moet er nauwe afstemming 

plaatsvinden tussen de gemeenten en COA. 

• Het uitvoeren van de agenda leidt uiteindelijk tot activiteiten die ingebed kunnen worden in de 

reguliere dienstverlening van gemeenten en het COA. 

• De agenda is eerst en vooral een agenda van de AMR Haaglanden.  

 

DOELSTELLINGEN 

Via de agenda willen we de volgende doelstellingen bereiken:  

 

1. Trajecten werk, scholing, inburgering en participatie worden zo snel mogelijk opgestart of voorbe-

reid, nadat een statushouder gekoppeld is aan een gemeente in Haaglanden.  

2. Er vindt een warme overdracht plaats vanuit het Asielzoekerscentrum (AZC) naar de gemeente. 

3. Gemeenten werken nauwer samen met het COA en relevante AZC’s.  

4. Waar mogelijk en wenselijk optimaliseren we de bestaande dienstverlening statushouders van ge-

meenten door een regionaal vergelijkbare aanpak. 

5. We versterken de bestaande regionale netwerken rondom statushouders en bouwen uit.  

 

De doelstellingen werken we uit actielijnen met concrete acties en resultaten.  
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EEN AANTAL FEITEN OP EEN RIJ 

Er is veel informatie beschikbaar over het thema statushouders. Het is niet de bedoeling om deze infor-

matie uitputtend op te nemen, maar we benoemen wel de meest relevante informatie voor de agenda. 

 

Integratieproces van statushouders 

Het proces dat een statushouder dient te doorlopen vanaf het moment van aankomst in Nederland is 

lang en ingewikkeld. In onderstaande figuur 1 staat het proces sterk vereenvoudigd.  

 
Figuur 1 

Zodra een vluchteling een verblijfsvergunning heeft ontvangen krijgt hij of zij een (tijdelijke) status. 

Vanaf dat moment noemen we de vluchteling een statushouder. Zodra de statushouder een vergunning 

heeft gekregen, wordt hij of zij binnen twee weken gescreend en gekoppeld aan een gemeente.  

De koppeling aan een gemeente vindt plaats aan de hand van de volgende criteria:  

 

1. Aanwezigheid van een referent (1e graad familielid) in een bepaalde gemeente (gezinshereniging). 

2. Medische omstandigheden vereisen een specifieke behandeling in een specifieke gemeente. 

3. Er is sprake van een arbeids- op opleidingsovereenkomst. 

 

Naast deze criteria heeft COA aangekondigd ook een aanvullende arbeidsmarktscreening te doen. Als 

bovenstaande criteria niet van toepassing zijn, gelden aanvullende criteria om een betere match te kun-

nen maken:   

 

a) Arbeidsverleden: uitgeoefende beroepen en periode  

b) Opleidingsverleden: aantal opleidingsjaren, gevolgde opleidingen, behaalde diploma’s 

c) Sociaal netwerk in Nederland 

 

Toetsing op deze criteria vindt plaats aan de hand van een vragenlijst. Voor Haaglanden is de screening 

op arbeidsmarkt- en opleidingsverleden (en de koppeling die daaruit volgt) op dit moment nog een 

wensgedachte. Het is nog niet duidelijk wanneer dit ook daadwerkelijk toegepast gaat worden.  Zodra 

de koppeling van statushouder aan een gemeente een feit is, begint het huisvestingsproces. Daar geldt 

een wettelijke termijn van drie maanden voor. Hiertoe zet COA de basisgegevens over de statushouders 

in het Taakstelling Volg Systeem (TVS). Na huisvesting begint het participatie en integratieproces dat 
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veelal bij Werk en Inkomen ligt. Zij maken over het algemeen geen gebruik van het TVS.  

 

Via de agenda streven we naar een situatie waarin het participatie- en integratieproces start zodra een 

statushouder gekoppeld is. Het proces komt er dan uit te zien, zoals in figuur 2. 

 
Figuur 2 

Dit betekent dat we al in het AZC een begin maken met inburgering, scholing, werk en maatschappelijke 

begeleiding. Dit kunnen concrete trajecten zijn, maar meer voor de hand ligt dat voorbereidingen op 

trajecten worden getroffen in vorm van bijvoorbeeld screening, informatievoorziening, diplomawaar-

dering en aanvragen DUO leningen. 

 

De huisvestingstaakstellingen van de gemeenten in Haaglanden  

De meeste gemeenten hebben hun taakstelling om statushouders te huisvesten in 2016 niet gehaald. 

Dit lag niet altijd aan de beschikbaarheid van woningen, maar ook aan verminderde instroom vanuit 

COA. Niet ingevulde taakstellingen worden opgeteld bij de eerstvolgende halfjaarlijkse taakstelling. Voor 

de gemeenten in Haaglanden gelden op 1 januari 2017 de taakstellingen, zoals weergegeven in tabel 1.  

  

Taakstellingen statushouders AMR Haaglanden  

Gemeente Taakstelling 1e helft 2017 (peildatum 19 december)  

 

Den Haag 703 

Westland 169 

Delft 118 

Rijswijk 88 

Midden Delfland 35 

Totaal 1113 
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AZC’s en hun ‘uitplaatsgebieden' 

COA koppelt statushouders in het AZC aan gemeenten in ‘uitplaatsgebieden’. Dit betekent dat AZC’s 

ook gekoppeld zijn aan bepaalde gemeenten en dat statushouders bij gemeenten uit een reeks van 

specifieke AZC’s komen. Statushouders in Haaglanden komen overwegend uit de volgende AZC’s: 

 

• Dronten 

• Oude Pekela 

• Hardenberg 

• Leersum 

• Venray 

• Rijswijk 

• Harderwijk 

 

Onmiddellijk valt op dat de statushouders vanuit heel het land komen. Het AZC in Rijswijk is het enige 

AZC dat zich in de buurt bevindt. Dit maakt het ontplooien van activiteiten in de wachttijd van status-

houders extra complex. Wij hebben een analyse uitgevoerd op een lijst van gekoppelde statushouders. 

Op 10 januari 2017 stonden er 419 statushouders gekoppeld aan gemeente in AMR Haaglanden. De 

leverde het volgende resultaat op:  

 

AZC Aantal aan Haaglanden gekoppelde statushouders 

Rijswijk 65 

Rotterdam 48 

Leersum 44 

Harderwijk 24 

Oude Pekela 23 

’s-Gravendeel 19 

Gorinchem 17 

Verdeeld over 61 andere locaties 179 

Totaal 419 

 

Hoewel het vooralsnog niet aan de orde is, heeft het COA wel plannen om te komen tot een herverdeling 

van AZC’s naar gemeenten. De statushouders zouden in de toekomst moeten komen uit:  

 

• Rijswijk 

• Arnhem 

• Dronten 

• Gilze en Rijen 

• Goes 

• Gorinchem 

• Harderwijk 

• Leersum 

• Middelburg 

• Oisterwijk 

• Rotterdam 

• Schalkhaar 

• ‘s-Gravendeel 

 

COA heeft aangegeven dat een ideale situatie waarin alle statushouders gekoppeld worden aan dezelfde 

arbeidsmarktregio als waarin ze in het AZC verblijven, niet haalbaar is arbeidsmarktregio’s in de rand-

stad. Dit komt omdat de meeste AZC’s zich buiten de randstad bevinden. 
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Kernactiviteiten van AZC’s in de wachtperiode  

COA geeft aan de volgende activiteiten uit te voeren in de wachtperiode: 

 

i. Voorbereiding op inburgering 

ii. Taalles 

iii. Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) met o.a. Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt 

(ONA).  

iv. Persoonlijk informatiedossier (portfolio) 

v. Allerlei initiatieven en projecten om participatie op te starten 

vi. Samenwerking tussen COA, vrijwilligersorganisaties, werkgevers, onderwijsinstellingen en ge-

meenten.  

 

De activiteiten in de wachtperiode zijn niet verplicht voor statushouders. Medewerkers van het COA 

dwingen deelname aan die activiteiten dan ook niet af. Deelname vindt plaats op vrijwillige basis, waar-

bij de resultaten en voortgang worden vastgelegd in een portfolio map, waarvan de statushouder zelf 

eigenaar is. De portfolio map is daarmee ook een weergave van wat een statushouder allemaal gedaan 

heeft in de wachttijd.  

 

De facultatieve aard van de activiteiten leidt er toe dat er geen vastomlijnd taal- en inburgeringspro-

gramma (inclusief KNM en ONA) is met een begin- en eindtoets. Dit wordt nog eens versterkt door het 

gegeven dat de groepssamenstelling door in- en uitstroom voortdurend verandert. De samenwerking 

met vrijwilligersorganisaties, werkgevers, onderwijsinstellingen, welzijnsinstellingen en gemeenten ver-

schilt sterk per AZC.  

 
ACTIELIJNEN 

Hieronder onderscheiden we 6  actielijnen. Per actielijn formuleren we deelactiviteiten die uit te druk-

ken zijn in concrete en meetbare resultaten. In de bijlage staan de actielijnen verder uitgewerkt 

 

1. Warme overdracht tussen COA en de gemeente 

Doelstelling: COA verzamelt in de AZC-periode informatie over de statushouders. Statushouders verza-

melen ook zelf informatie in een portfoliomap. COA draagt informatie die relevant is voor participatie 

over aan de gemeente; COA stimuleert de statushouders de portfoliomap te vullen en met de gemeente 

te delen.  

 

De overdracht van statushouders van AZC’s naar gemeenten kan op dit moment op drie manieren 

plaatsvinden, namelijk door: 

 

 

i. Het Taakstelling Volg Systeem (TVS) 

ii. Portfolio map 
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iii. Informatie uitwisseling tussen medewerker gemeente en casemanager3 in het AZC. 

 

COA heeft aangegeven dat er steeds meer gedetailleerde informatie wordt ontsloten via TVS. Tot voor 

kort stond er bijvoorbeeld nauwelijks iets in over het arbeids- en onderwijsverleden van een statushou-

der. Hier komt nu langzaam aan verandering in. Ook is het de bedoeling dat er informatie over het 

taalniveau en de taalontwikkeling wordt opgenomen in TVS. Gemeenten kunnen zelf medewerkers 

machtigen om TVS te raadplegen als er doelbinding is met participatie en integratie. Nu is echter nog 

niet iedereen gemachtigd die gemachtigd zou moeten zijn.  

 

Een elektronisch systeem waar geen documenten in staan, kent echter zijn beperkingen en blijft een 

vorm van koude overdracht. Een goed gevulde portfolio bevat al veel meer informatie die belangrijk is 

om een goed participatie- en integratietraject op te starten met de statushouder. De volgende hoofd-

stukken staan opgenomen in de portfolio4 map:  

 

Indeling portfolio map 

Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens 

Hoofdstuk 2 Taaldossier 

Hoofdstuk 3 Opleidingen 

Hoofdstuk 4 Werkervaring 

Hoofdstuk 5 Vaardigheden en kwaliteiten 

Hoofdstuk 6  CV, Curriculum vitae 

Hoofdstuk 7 Mijn netwerk 

Hoofdstuk 8 Wat ga ik doen? 

Hoofdstuk 9 Informatie met brochures en folders 

 

Een goed gevulde portfoliomap betekent een schat aan informatie voor een efficiënte en effectieve 

intake bij de gemeente. Hoe sneller en beter dit gebeurt, hoe sneller en beter het participatie- en inte-

gratietraject bij de gemeenten opgestart kan worden.  De portfoliomap is de facto een resultaat van de 

voorinburgering en de andere activiteiten binnen het AZC. Aangezien de portfoliomap eigendom is van 

de statushouder dienen gemeenten die zelf uit te vragen bij statushouders.   

 

Een nog warmere vorm van overdracht van de statushouder is contact tussen een consulent van de 

gemeente en een casemanager binnen de AZC’s. In electronische systemen en dossiers staat niet alle 

informatie en bovendien bestaat er vaak ruimte interpretatieverschillen. De casemanager kent de sta-

tushouder na een verblijf in het AZC met vele contacturen goed en is daarmee een waardevolle bron 

van informatie voor consulenten van de gemeenten. Gezien de krappe bezettingsgraad is het organisa-

torisch onmogelijk om overdrachtsgesprekken voor elke statushouder te laten plaatsvinden, maar tele-

fonische consultatie behoort wel tot de mogelijkheden.  

                                                           
3 Een casemanager in het AZC doet de 1-op-1 begeleiding van statushouders en heeft daarvoor per statushouder 
14 uur beschikbaar.  
4 Informeel wordt de portfolio map ook wel de groene of blauwe map genoemd.  
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Deelactiviteiten Tijd 

COA geeft een overzicht van de gegevens die in de AZC-periode verzameld  

worden en relevant zijn voor integratie, participatie en het vinden van werk.  

Q1 

COA geeft aan welke, voor het participatie- en integratieproces, relevante informatie in TVS 

staat of komt te staan, waarbij betrokkenen zich er bewust van zijn dat het geen gevalideerde 

informatie is.   

Q1 

Gemeenten maken een analyse van personen die toegang hebben tot TVS en van personen 

die het niet hebben, maar zouden moeten hebben.  

Q1 

Gemeenten geven toegang aan personen voor wie de TVS-informatie relevant is. Q1 

Haaglanden gaat in gesprek met het AZC in Rijswijk om ervoor te zorgen dat de portfoliomap 

gevuld wordt en dat de statushouders het belang kennen van het delen van deze informatie 

Q2 

 

 

 

2. Voorlichting bij het AZC: scheppen van realistische verwachtingen bij de statushouders 

Doelstelling: statushouders die in Haaglanden komen wonen, kennen de rechten en plichten van de Par-

ticipatiewet, weten welke inburgerings-, arbeids- of scholingsmogelijkheden op hen van toepassing zijn, 

hebben zicht op de gezondheidszorg en weten dat zij de wachttijd optimaal moeten benutten om hun 

kansen te vergroten.  

 

Het geven van goede voorlichting aan statushouders is nodig is enerzijds nodig om hen te wijzen op de 

verschillende rechten en plichten en anderzijds om hen te wijzen alle mogelijkheden om volwaardig te 

kunnen participeren in Nederland. Er is veel informatie die van belang is voor de statushouder om de 

integratie en participatie in Nederland tot een succes te maken. Informatie over Participatiewet, de 

Nederlandse Gezondheidszorg, de Nederlands arbeidsmarkt, de Wet Inburgering, het Nederlandse on-

derwijssysteem is zomaar een greep uit de vele thema’s die van belang zijn.  

Resultaten 

Relevante medewerkers van gemeenten en partners hebben toegang tot TVS. 

Er zijn werkafspraken met het AZC in Rijswijk over de inhoud, monitoring en sturing op de portfoliomap 

en het contact tussen  

Gemeenten hebben de uitvraag van de portfoliomap opgenomen in het werkproces. 

Gemeenten weten van statushouders uit het AZC in Rijswijk of de statushouder:  

a. de portfolio map geweigerd heeft te overhandigen. 

b. Minstens 6 goed gevulde hoofdstukken heeft in het portfolio.  

c. 3 tot 5 goed gevulde hoofdstukken heeft het in portfolio. 

d. Minder dan 3 goed gevulde hoofdstukken heeft in het portfolio 

Er zijn afspraken met het AZC in Rijswijk om per gekoppelde statushouder aan te geven, hoeveel uren 

taalles er gevolgd zijn en wat het taalniveau is op het moment dat zij het AZC verlaten. 

Consulenten van gemeenten hebben de mogelijkheid om contact op te nemen met een casemanager 

om aanvullende portfolio-informatie in te winnen over een statushouder 
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Veel van de informatie is echter alleen beschikbaar via Nederlands voorlichtingsmateriaal. Een tijdlang 

is er namelijk gedacht dat er een negatieve prikkel zou uitgaan door informatie te vertalen. Partners 

realiseren zich echter steeds meer dat statushouders het Nederlands simpelweg nog niet kunnen be-

heersen, omdat ze daar nog niet voldoende voor hebben gehad. Het ministerie realiseert zich dat ook 

steeds meer en heeft in ieder geval alle informatie over de Wet inburgering beschikbaar gesteld in 26 

talen. 

 

De wens bestaat om ook informatie en voorlichtingsmateriaal over de Participatiewet, het Nederlandse 

onderwijssysteem en de Nederlandse gezondheidszorg beschikbaar te hebben in Haaglanden. Elke ge-

meente heeft rondom de Participatiewet enige beleidsruimte, maar een groot aantal van de rechten en 

plichten gelden voor iedere bijstandsgerechtigde. Een basale uitleg over de arbeids-, re-integratieplicht 

en informatieplicht zou voor iedere gemeente hetzelfde kunnen zijn. Voorlichting over het Nederlandse 

onderwijssysteem zou heel veel kunnen bijdragen aan het scheppen van realistische verwachtingen bij 

jonge statushouders. Velen van hen willen naar de universiteit, maar dit is lang niet altijd haalbaar. Dan 

is het goed om hen uit te leggen wat het MBO en het HBO in Nederland inhoudt, aangezien statushou-

ders onbekend zijn met deze onderwijsinstellingen. 

 

Binnen deze agenda willen we: 

 

a. Voorlichtingsmateriaal verzamelen, beschikbaar stellen  en/of ontwikkelen in andere talen.  

b. Voorlichting organiseren binnen het AZC van Rijswijk. 

 

Het voorlichtingsmateriaal en de voorlichting zelf dienen complementair te zijn aan hetgeen al beschik-

baar is in de AZC’s. Daarover vindt nauwe afstemming plaats met COA.  

  

Deelactiviteiten Tijd 

We onderzoeken welk voorlichtingsmateriaal over de Participatiewet, de Wet inburgering, het 

Nederlandse onderwijssysteem en de Nederlandse gezondheidszorg er al beschikbaar is binnen 

het AZC van Rijswijk.   

Q1 

De regio-coördinator onderzoekt welk voorlichtingsmateriaal beschikbaar is bij o.a. Divosa, Sti-

mulansz, Ministeries OCW en SZW, regiocoördinator statushouder GGZ, samenwerkingsver-

band gemeente Utrecht en of dit reeds op de AZC’s gebruikt wordt. 

Q1 

Haaglanden stelt vast welk voorlichtingsmateriaal zij noodzakelijk vinden ter voorbereiding op 

de integratie/participatie laat dit voorlichtingsmateriaal bij voorkeur landelijk ontwikkelen, met 

input vanuit de regio   

Q2 

De regio ontwikkelt en een voorlichtingsprogramma via een werkgroep met consulenten (/be-

leidsadviseurs) van gemeenten en casemanagers AZC. 

Q2 

De regio stelt met de AZC’s in Rijswijk vast welke onderdelen het AZC verzorgt en wanneer het 

toegevoegde waarde heeft dat de gemeente bepaalde onderdelen uitvoert.  

Q2 

Een pilot wordt in het AZC van Rijswijk uitgevoerd en geëvalueerd Q3 
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Resultaten 

Er is voorlichtingsmateriaal beschikbaar over de Participatiewet, de inburgeringsmogelijkheden in de 

arbeidsmarktregio Haaglanden, het Nederlandse Onderwijssysteem en Nederlandse Gezondheids-

zorg in het Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya. 

Er is een programma voor de wachttijd ontwikkeld. De voorlichting is een samenwerkingsproduct van 

consulenten (consulenten) van de gemeente en casemanagers van COA op minimaal 2 AZC’s.  

Er zijn werkafspraken over het verzorgen van de voorlichting op de AZC’s; rond de zomer vindt de 

eerste pilot plaats. 

 

 

3. Kennisdeling: Opbouw van een regionaal netwerk rondom een statushouders Werk, scholing inbur-

gering en participatie 

Doelstelling: een regionaal kennisnetwerk opbouwen voor professionals, vrijwilligers en werkgevers.  

 

Landelijk en regionaal zijn er veel voorbeelden beschikbaar van succesvolle initiatieven en activiteiten 

met statushouders. Die initiatieven kunnen voortkomen uit samenwerking tussen werkgevers, gemeen-

ten, COA, AZC’s, vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen, vluchtelingenwerk, enzovoort. Het is 

onze ambitie om al die kennis en ervaring die is opgedaan binnen de AMR Haaglanden op een efficiënte 

en effectieve manier te ontsluiten.  

 

Deelactiviteiten Tijd 

We brengen via Divosa, SER, Vluchtelingenwerk Nederland en regio-coördinatoren statushou-

ders in kaart welke landelijke werkgevers kansen bieden aan statushouders.  De regio vult aan 

via eigen onderzoek. 

Q2 

De regiogemeenten geven aan welke medewerkers in de uitvoering zich specifiek bezighouden 

met statushouders. 

Q1 

De regio organiseert een kennis-bijeenkomst met aandacht voor: de regio agenda statushouders; 

en het delen van landelijke en lokale inzichten. In een tweede bijeenkomst is er specifieke aan-

dacht voor de aanpak van laagopgeleiden en analfabeten.  

Q2 

Q3 

 

 

Resultaten 

Twee regionale bijeenkomsten voor klant- en accountmanagers binnen de regio die zich specifiek be-

zighouden met statushouders.  

Overzicht van regionale werkgevers waar statushouders kansen hebben en/of al zijn geplaatst. 

Overzicht van landelijke werkgevers (die ook actief zijn in de arbeidsmarktregio Haaglanden) waar lan-

delijk of regionaal afspraken mee zijn gemaakt over statushouders. 

Overzicht van partijen (onderwijs, gezondheid, advies inburgering, welzijn).  
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4. Inzetten van de Persoonsprofielscan voor vluchtelingen (PPS-V) 

Doelstelling: twee van de vijf gemeenten in Haaglanden gebruiken de PPS-V om een eerste beeld te krij-

gen van de statushouders. De andere drie gemeenten kennen de PPS-V en overwegen dezelfde scan te 

gaan gebruiken. De regio onderzoekt of het toegevoegde waarde heeft als de PPS-V voor jongeren tot 

27 jaar al bij het AZC wordt uitgevoerd. 

 

Via de PPS-V krijgen gemeenten een goed beeld van statushouders. Het is een screenings instrument 

op basis van meerdere toetsen die achtereenvolgens in een tijdbestek van tussen de 2 en 5 uur wordt 

afgenomen. Via dit instrument krijgen medewerkers van de gemeente een indicatie van het arbeids- en 

opleidingsverleden, het taalniveau, het leervermogen, de zelfredzaamheid op leefdomeinen, de harde 

en zachte competenties en eventueel medische problemen van een statushouder. Hoewel het een in-

dicatie is en een gesprek noodzakelijk blijft, biedt het wel een vertrekpunt voor een dialoog tussen de 

statushouder en een trajectbegeleider. Veel verschillende trajectbegeleiders kunnen hier gebruik van 

maken. Denk aan: klantmanagers, accountmanagers WSP, zorg- en hulpverleners, onderwijsbegelei-

ders, enzovoort. Ook werkgevers en vrijwilligersorganisaties kunnen er gebruik van maken, waarbij pri-

vacy gevoelige informatie uit het rapport gewist kan worden.  

 

Een PPS-V heeft alleen meerwaarde als het rapport wordt besproken in een gesprek en opgevolgd wordt 

met een particratie- en integratietraject. In een ideale situatie start het participatie- en integratietraject 

voor elke statushouder in volle omvang vanaf het moment dat hij of zij staat gekoppeld aan een ge-

meente. Voor statushouders boven de 27 jaar, geldt na huisvesting in gemeente, in principe een traject 

gericht op werk (en participatie). Voor trajecten gericht op werk is veelal belangrijker om reeds in een 

gemeente te wonen. Het heeft dan niet zoveel zin om het instrument eerder in te zetten. Voor jongeren 

tussen de 16 en 27 jaar geldt dat onderwijs een voorliggende voorziening is binnen de Participatiewet. 

Het toe leiden naar het onderwijs kan wel goed plaatsvinden in de wachtperiode, omdat er maar een 

beperkt aantal momenten is dat je al in de AMR aanwezig hoeft te zijn. Wel kan er tegelijkertijd 4 tot 6 

maanden aan tijd worden gewonnen. Er geldt namelijk een behoorlijk lange doorlooptijd voor het vol-

gende proces: 

 

 
Deelactiviteiten Tijd 

De regiocoördinator organiseert een informatiebijeenkomst over de PPS-V voor gemeenten die 

nog niet meedoen. 

Q1 

De regiocoördinator coördineert desgewenst gezamenlijke inkoop. Q2 

AMR Haaglanden voert  een pilot PPS-V uit in Rijswijk, mogelijk ook in combinatie met de intake 

voor de schakelcursus ROC/HHS/UAF. 

Q2 

1. Afname 
PPS-V 

2. Gesprek 
PPS-V

3. Intake 
Onderwijs

4. Offerte 
Onderwijs

5. Tekenen 
Contract

6. Start 
opleiding

4 tot 6 maanden
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Resultaten  

PPS-V wordt, waar mogelijk, regio breed ingezet in de regio en desgewenst gezamenlijke ingekocht.  

De PPS-V voor jongeren tot 27 jaar wordt ingezet in het AZC in Rijswijk. De inzet van de PPS-V wordt 

altijd gevolgd door een vervolggesprek tussen de statushouder, klantmanager gemeente en mogelijk 

ook casemanager AZC. In dat laatste geval kan warme overdracht plaatsvinden. 

Indien de pilot meerwaarde blijkt te hebben, wordt onderzocht of dit ook voor 27+ gewenst is.  

 

5. Optimaliseren en uitbreiden toeleiding naar (regulier) onderwijs 

Doelstelling: Toeleiding naar het regulier onderwijs, zo nodig via een schakelcursus. Voor statushouders 

tot 27 jaar is school een voorliggende voorziening. Een schakelcursus blijkt  nodig om toegelaten te wor-

den.  

 

De Participatiewet stelt dat een jongere weer naar school moet als een jongere daar toe in staat is. De 

meeste gemeente stellen dat een jongere in de uitkering zonder MBO3, MBO4, HBO of universitair di-

ploma weer terug moet naar regulier onderwijs. In de communicatie over statushouders wordt nog al 

eens de indruk gewekt dat statushouders met een opleiding in het land van herkomst binnen afzienbare 

tijd kunnen instromen in het reguliere Nederlandse onderwijssysteem. Dit is in de meeste gevallen een 

misvatting. Instromen in het reguliere Nederlandse onderwijs kost veel tijd, energie, geduld en ook geld.  

 

Jongeren die in Syrië bijvoorbeeld hun middelbare school op havo niveau hebben afgerond, hebben in 

Nederland nog ongeveer anderhalf jaar nodig om in te kunnen stromen in het MBO3, MBO4, HBO of de 

universiteit. Soms gaat het sneller, vaker nog gaat het langzamer. Naast het leren van de taal, dienen 

jonge statushouders de Nederlandse studievaardigheden eigen te maken en dienen er veelal nog deel-

certificaten van vakken (bijvoorbeeld wiskunde, natuurkunde en scheikunde) gehaald te worden. Dit 

staat nog los van de tijd en energie die nodig is om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. 

Het is belangrijk om bij alle partijen realistische verwachtingen te scheppen. Niet in de laatste plaats de 

statushouder zelf.  

 

Er zijn ook jonge statushouders die geen of nauwelijks een vooropleiding hebben. Analfabetisme is een 

veel voorkomend probleem. Het is niet waarschijnlijk dat deze jongeren ooit een MBO3, MBO4, HBO of 

Universitair diploma zullen behalen. Een BBL traject gericht op MBO1/MBO2 buiten de reguliere setting 

van het onderwijs behoort vaak nog wel tot de mogelijkheden. Een combinatie van leren en werken met 

specifieke begeleiding van werkgevers, onderwijsinstelling, hulpverleners en gemeenten kan leiden tot 

bevredigende resultaten. Deze statushouders behoeven veel aandacht om ze niet voor vele jaren in de 

bijstand te doen belanden. Er zijn in het land en de regio verschillende initiatieven voor deze doelgroep, 

zoals KIX (gemeenten Den Haag/Delft), New Dutch Company en Vluchteling talent (gemeente West-

land).  
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Deelactiviteiten Tijd 

De regio deelt de afspraken die gemaakt zijn met ROC Mondriaan en de ervaringen.  

Optimalisering gebeurt zo veel mogelijk regionaal 

Q1 

Q2 

De gemeente Delft bereidt een convenant voor tussen onderwijspartners, gemeente en UAF en 

betrekt de regio hierbij 

Q2 

De regio maakt eenduidige afspraken met het UAF over aanvullende subsidiering  Q2 

De regiocoördinator participeert in een verkenningstraject  over het oplossen van de knelpunten 

(in de financiering) met het ministerie van OCW over de financiering van schakeltrajecten voor 

de statushouders tussen 18 en 27 jaar.  

Q1 

 

 

Resultaten 

De afspraken met ROC Mondriaan over schakelprogramma’s (naar het reguliere onderwijs) zijn, waar 

mogelijk, regionaal getrokken, waarbij het gaat om de inhoud van de schakelprogramma’s. De rand-

voorwaarden en werkafspraken rondom de trajecten zijn lokaal ingevuld. 

Vastleggen van afspraken met ministerie van OCW over schakelprogramma’s.  

Er is een regionaal convenant gesloten tussen ROC Mondriaan, de gemeenten, de Haagse Hogeschool 

en het UAF over schakelprogramma. 

Kennis over Werk-leertrajecten (MBO1/MBO2) voor (zeer) laag opgeleide jongeren is gedeeld en waar 

mogelijk worden werk-leertrajecten regio breed ingezet. 

 

6. Aanpak statushouders als onderdeel van de regionale werkgeversbenadering AMR Haaglanden  

Doelstelling: Het benutten van mogelijkheden om om statushouders toe te leiden naar de arbeidmarkt, 

in beeld hebben welke werkgevers/sectoren er kansen liggen, weten wat wel en niet werkt bij statushou-

ders en dit inbedden in de regionale werkgeversbenadering AMR Haaglanden.   

 

Het uiteindelijke doel van gemeenten is om statushouders uitkeringsonafhankelijk te laten zijn en in 

economische zelfstandigheid te laten leven. Om dit te bereiken is het belangrijk dat statushouders een 

regulier betaalde baan vinden. Dit is niet gelijk voor elke statushouder aan de orde. Jonge statushouders 

worden toegeleid naar onderwijs, terwijl andere statushouders eerst nog een participatie- en/of zorg-

traject moeten volgen alvorens zij in aanmerking komen voor bemiddeling naar de arbeidsmarkt. Be-

middeling naar de arbeidsmarkt vindt plaats bij de Werkgeversservicepunten (WSP’s) in Haaglanden die 

samen een regionale werkgeversbenadering ontwikkeld hebben.  

 

Een aantal WSP’s in Haaglanden hebben al nadrukkelijk aandacht voor statushouders. Westland, Den 

Haag en Delft hebben in meer of mindere mate een aanpak ontwikkeld, terwijl er ook in Rijswijk en 

Midden Delfland plannen zijn. De WSP’s zouden nog meer van elkaar kunnen profiteren op dit vlak door 

kennis en ervaring uit te wisselen en samen te werken. Onder actielijn 3 is reeds een kennisbijeenkomst 

gepland, maar er is meer mogelijk, zoals: 
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1. In beeld brengen van regionale werkgevers die commitment hebben getoond met het maat-

schappelijke vraagstuk van statushouders en de afspraken die daarmee zijn gemaakt.  

2. In beeld brengen van succesvolle (en niet succesvolle) instrumenten en arrangementen met 

werkgevers.  

3. Monitoren, benchmarken en (bij)sturen op de prestaties met statushouders van WSP’s.  

 

Bij een aantal WSP’s zijn reeds accountmanagers actief de plaatsingen realiseren. Accountmanagers 

kunnen vraag en aanbod van werkgevers en statushouders beter op elkaar laten aansluiten door regio-

naal samen te werken. Het is dan echter wel noodzakelijk om inzicht te hebben in werkgevers die mo-

gelijkheden hebben voor statushouders en statushouders die klaar zijn om bemiddeld te worden naar 

de arbeidsmarkt. Er zijn specifieke instrumenten en arrangementen die gemeenten succesvol inzetten 

bij statushouders. Delft en Den Haag gebruiken bijvoorbeeld K!X Works en Westland Vluchtelingen ta-

lent.  

 

Om te kijken wat er wel en niet werkt is het wenselijk om de resultaten te monitoren. De meeste ge-

meenten monitoren de statushouders als aparte groep in de systemen of zijn daar mee bezig. Niet in 

de laatste plaats om er lokaal op management en bestuurlijk niveau over te kunnen rapporteren. De 

AMR Haaglanden heeft regionaal een plaatsingsdefinitie, waarbij onderscheid wordt gemaakt in plaat-

singen met een contract (minstens minimumloon), externe leerwerkplek en interne leerwerkplek.  

 

Deelactiviteiten Tijd 

Inzichtelijk maken van regionale werkgevers waar statushouders zijn geplaatst of die bereid zijn 

een statushouder in dienst te nemen. 

Q2 

Inzichtelijk maken succesvolle (en niet succesvolle) instrumenten en arrangementen met werk-

gevers. 

Q2 

Aansluiting zoeken bij regionale plaatsingsdefinities en apart monitoren op statushouders. Q1 

Binnen het regionaal WSP wordt de plaatsingsambitie gedeeld evenals succesvolle plaatsings- en 

leerwerkformules voor statushouders 

Q2 

Q4 

 

Resultaten 

Regionale kwartaalrapportage plaatsing van statushouders 

De bemiddeling van statushouders staat op de regionale agenda WSP 

Overzicht van regionale werkgevers die meerdere statushouders in dienst hebben genomen 

Overzicht van instrumenten en arrangementen met werkgevers en, waar mogelijk, regionale toepas-

sing. 

 

GOVERNANCE 

De regiocoördinator treedt op namens de AMR Haaglanden en is voor de periode van 15 november 

2016 tot 31 december 2017 werkzaam bij het RPA-Haaglanden. In die periode  stelt de regiocoördinator 

een regio agenda op namens de arbeidsmarktregio en coördineert de uitvoering van die regio agenda. 
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Om tot een regio agenda te komen werkt de regio-coördinator samen binnen een projectgroep be-

staande uit: 

 

- Sanne van Schoote/Laura Hornick (Gemeente Westland) 

- Carolien Rotteveel/Stefaan Vanderstappen (Gemeente Delft) 

- Catrien Smit (Gemeente Den Haag) 

- Tamar Hilversum (Gemeente Rijswijk) 

- Cathelijne Moraal (Gemeente Delfland) 

 

Regio-coordinator en projectleden geven samen met COA inhoud aan de agenda en scheppen rand-

voorwaarden om er uitvoering aan te geven. De agenda wordt afgestemd in het RPA-Kernteam en het 

Strategische Beleidsoverleg (SBO), waarbij de regio coördinator rapporteert aan beide gremia. De re-

giocoördinator wordt bekostigd door Divosa. Divosa organiseert landelijke netwerkbijeenkomsten voor 

de regiocoördinatoren en monitort de regionale voortgang.  

 

FINANCIËN  

Divosa betaalt de regiocoördinator voor 16 uur per week. Aanvullende kosten moeten door de regio 

naar rato (o.b.v. taakstelling statushouder) worden opgebracht. Vertrekpunt is om activiteiten zoveel 

mogelijk te ontwikkelen vanuit de bestaande (en dus bekostigde) dienstverlening. We proberen het te 

voorkomen, maar mogelijk zal na verloop van tijd een claim worden ingediend voor:  

 

- Menskracht voor de activiteiten in het AZC.  

- De bekostiging van een regionale bijeenkomsten voor kennisuitwisseling tussen medewerkers vna 

gemeenten.  

- De ontwikkeling van anderstalig voorlichtingsmateriaal.  

- Kosten voor de voorlichtingsbijeenkomsten in de AZC’s. 

- Kosten voor de afnames van PPS-V’s in de AZC’s.  

 

Gemeenten krijgen ontvangen de volgende bedragen voor statushouders vanuit het Rijk:  

1. Vergunninghouders komen veelal in aanmerking voor bijzondere bijstand. Het Rijk voorziet in de 

financiering van de meerkosten door de verhoogde asielinstroom door middel van het partieel ef-

fect op het gemeentefonds.  Het Rijk stelt daarnaast aan gemeenten voor 2016 en 2017 in totaal € 

140 miljoen additioneel participatiebudget beschikbaar, zodat gemeenten maximaal kunnen inzet-
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ten op de integratie en participatie van vergunninghouders. Per gehuisveste statushouder bete-

kent dit In 2016 en 2017 dat gemeenten € 4430,- ontvangen (2849,- partieel, 1581 Participatie) 

per gehuisveste statushouder.  

2. Extra investering in de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. De middelen die het 

Rijk aan gemeenten beschikbaar stelt voor maatschappelijke begeleiding worden structureel ver-

hoogd van € 1000 naar € 2370 per vergunninghouder.  

 

Bij veel gemeenten ligt er al een claim op de bedragen die binnen zijn gekomen of gaan komen. On-

derzocht moet worden of er eventueel ruimte is om eventueel een bijdrage te leveren voor de uitvoe-

ring van de regio agenda statushouders.  

 

PROCESVOORSTEL (KORTE TERMIJN) 

Wat? Wanneer? Wie? 

Bespreken concept agenda binnen de eigen ge-

meente met zowel uitvoering als beleid 

8 februari – 1 

maart  

Leden projectgroep (Catrien, 

Carolien, Tamar, Laura/Sanne 

en Cathelijne) 

Bespreking voortgang Kernteam RPA 23 februari  Wouter en RPA Kernteamleden 

Aanleveren van feedback vanuit gemeenten op 

de concept agenda (via wijzigingen bijhouden 

en/of opmerkingen) 

1 maart Leden projectgroep 

Verwerken feedback en aanpassen agenda 1 maart – 6 

maart  

Wouter 

Bespreking regio agenda in het strategisch be-

leidsoverleg 

13 maart Beleidsadviseurs/Hoofden van 

gemeenten in Haaglanden 

 

AFSTEMMING MET ANDERE REGIO’S 

De regio-agenda betreft arbeidsmarktregio Haaglanden. Een aantal activiteiten leent zich voor samen-

werking met de regio Zuid Holland Centraal en later eventueel andere regio’s. Samen met de regio Zuid 

Holland Centraal en het AZC in Rijswijk zouden we de volgende activiteiten willen organiseren in de 

wachttijd: 

 

- Ontwikkelen voorlichtingsmateriaal in andere talen. 

- Geven van voorlichting over de Participatiewet, arbeids- en scholingsmogelijkheden in de regio’s 

Haaglanden en Zuid Holland Centraal. 

- Afnemen van PPS-V’s, het voeren van een opvolgingsgesprek en maken van afspraken met status-

houders n.a.v. de PPS-V. 

 

 


